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Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsperiod januari–juni

  Nettoomsättningen ökade till 4 553 MSEK (4 522)
  Rörelseresultatet ökade till 159 MSEK (119)
  Periodens resultat ökade med 40 procent och uppgick  
till 126 MSEK (90)
  Avkastning på operativt kapital uppgick till  
6,7 procent (7,3)*
  Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,03 (0,04)

 *beräknas på rullande 12 månader

 Andra kvartalet

  Nettoomsättningen uppgick till 2 328 MSEK (2 335)
  Rörelseresultatet ökade till 257 MSEK (101)
  Periodens resultat ökade med 164 procent och uppgick  
till 193 MSEK (73)

    

Väsentliga händelser under perioden

Förändringar i SJs styrelse
I samband med SJs årsstämma den 28 april 2014 valdes 
två nya ledamöter in i SJs styrelse, Ulrika Dellby, partner 
Fagerberg & Dellby och Mikael Stöhr, vd för Coor Service 
Management. Samtidigt avgick Eivor Andersson, styrelse-
ledamot i SJ sedan 2005.

Beslut om nya ekonomiska mål
Under SJs årsstämma fattades det även beslut om nya 
ekonomiska mål. Bolaget ska på sikt ha en nettoskuld-
sättningsgrad under 0,5-1,0 ggr. Avkastning på operativt 
kapital ska uppgå till minst 7 procent i genomsnitt och 
utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 30 och 50 
procent av årets resultat efter skatt. 

Konkurrensverket gav SJ rätt mot MTR
Tågoperatören MTR anmälde SJ till Konkurrensverket för 
att MTR inte får sälja sina biljetter i SJs digitala kanaler 
och för missbruk av dominerande ställning. Konkur-
rensverket skrev av ärendet med motiveringen att det inte 
finns några lagliga och ekonomiska hinder för MTR att 
sälja biljetter på annat sätt.

SJ vann tvist
SJ vann en tvist mot en cateringleverantör angående 
ersättning för beräkningen av kasserade färskvaror. Skil-
jenämnden biföll SJs yrkande i tvisten och förpliktigade 
leverantören att återbetala 13,5 MSEK plus ränta. Sam-
mantaget innebär domen en positiv resultateffekt om 30 
MSEK för SJ i perioden.

SJ får ny logistikpartner för mat och dryck till 
tågen 
Efter ett långt samarbete med LSG har SJ valt en ny partner, 
TLS, Train Logistics Sweden AB,  som ansvarig för logistiken 
av mat och dryck till och från bolagets tåg. Samarbetet 
startar den 1 januari 2015 och TLS kommer att verka i SJs 
logistikcentra i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Stopp i tågtrafiken efter brand i signalställverk
En nedriven kontaktledning med därpå följande brand i 
ett signalställverk den 28 maj medförde stora svårigheter 
för all tågtrafik samt en kapacitetsminskning under när-
mare två veckor. Den komplexa trafikstörningen påver-
kade SJs resultat negativt med 32 MSEK.

Förbättrad prognos för Botniatåg AB
Per den 31 december 2013 påverkade SJs engagemang 
(ägarskap 40 procent) i Botniatåg AB resultatet negativt 
till följd av uppskattade kostnader för framtida förluster. 
En förbättrad prognos för kvarvarande avtalstid med-
förde en justering av reserverat belopp under andra kvar-
talet, vilket påverkade SJs resultat positivt med 22 MSEK.

Nationella transportplanen klar
Efter flera års kapacitetsutredning blev transportplanen 
klar i april. Den omsluter 522 miljarder kronor för perio-
den 2014-2025 och pengarna ska bland annat användas 
för att höja järnvägens tillförlitlighet genom förstärkt drift, 
underhåll och återinvesteringar. 155 miljarder kronor går 
till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder 
kronor satsas på att utveckla transportsystemet. 

Bättre trafikinformation till resenärerna
För att göra informationen om SJs tågresor både enklare 
och bättre utvecklade SJ en förbättrad tjänst för att söka 
trafikinformation. All information om ett tåg eller en sta-
tion har samlats på ett och samma ställe, sj.se/trafikinfo, 
och fungerar lika bra i dator som mobil eller surfplatta.

TiM - ny app för Mälardalen
Tillsammans med Samtrafiken lanserade SJ under våren 
reseappen TiM - Trafik i Mälardalen - en app som enkelt 
hittar det snabbaste sättet att resa med tåg, buss och 
tunnelbana inom Mälardalen. Kunderna får via appen 
tillgång till många funktioner för köp av resor, hantering 
av biljetter och trafikinformation. Appen är speciellt 
anpassad för just regionala resor i Mälardalen och visar 
lokaltrafik, SJ Regionaltåg och SJ InterCity-tåg. 

SJ varslade 400 anställda
Inom ramen för det förbättringsprogram som ska minska 
SJs kostnader med 1 miljard kronor inom administration 
och försäljning varslades i januari sammanlagt 400 an-
ställda. Under första kvartalet avvecklades 18 av SJs rese-
butiker, inklusive den i Köpenhamn. Samtidigt varslade 
SJ om stängning av kundtjänsten i Tranås, vilket totalt 
berörde 95 tillsvidareanställda. Kundtjänsten koncentre-
ras nu till Ånge.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Omstruktureringsreserv påverkade resultatet
En omstruktureringsreserv uppgående till 133 MSEK på-
verkade första kvartalets resultat negativt. Omstrukture-
ringsreserven omfattar de neddragningar som sker inom 
administrativ personal på främst huvudkontoret, samt 
nedläggningen av resebutiker och en av två kundtjänster.  

SJ investerar i framtidens tåg 
SJ beslöt att investera cirka 3,5 miljarder kronor i en 
genomgripande renovering av SJ 2000-tågen. Under 
första kvartalet skrevs ett avtal med ABB, som kommer 
att genomföra den tekniska delen av upprustningen till en 
summa av 1,4 miljarder kronor.

Nya samarbeten ger 610 försäljningsställen
Partnersamarbetet med Reitan, ägare till Pressbyrån och 
7-Eleven, samt resebyråerna Resia och BIG Travel gav 
totalt 610 försäljningsställen från och med 1 april. 

SJ introducerar kundvärdar
I samband med stängningen av resebutiker runt om i Sve-
rige, införde SJ kundvärdar på strategiskt valda pendlaror-
ter på morgonen och kritiska bytesorter samt storstäder 
på eftermiddagen. Kundvärdarna är inhyrd personal som 
ska finnas till hands för att hjälpa SJs kunder tillrätta. Vid 
större störningar finns det även möjlighet att ta in extra 
kundvärdar med kort varsel. 

SJ ser över samtliga leverantörsavtal
För att vara rustade inför kommande konkurrens har SJ 
sett över samtliga leverantörsavtal. Bland annat kontak-
tades 500 svenska leverantörer med ett förslag på en 
10-procentig kostnadsminskning.

SJ röstades fram som ”Sveriges grönaste 
varumärke”
SJ har utsetts till det grönaste varumärket i Sverige. Över 
1000 svenskar röstade fram SJ bland 86 kända varu-
märken inom åtta branscher i en undersökning gjord av 
varumärkesbyrån Differ. 

SJ omprövar beslut om nattåg Malmö–Stockholm
SJ och Region Skåne genomförde under åtta månader en 
gemensam satsning för att få fler att resa med nattågen. 
Utfallet utvärderas under hösten 2014 och kommer att 
ligga till grund för beslut om nattlinjens framtid. Region 
Skåne kommer att skärpa sin resepolicy till förmån för 
mer miljöanpassade transportslag, där tåget är det mest 
hållbara alternativet.

SJ delägare i X2AB
SJ gick in som delägare i det branschgemensamma  
projektet X2AB i syfte att medverka till att skapa enkla 
och effektiva biljett- och betalningslösningar som gagnar 
resenärerna. 

Arbetsdomstolen gav SJ rätt
Arbetsdomstolen fastslog att rekryteringsprocessen 
gick rätt till när SJ startade ny verksamhet och tog över 
städningen  av tågen i Stockholm, Göteborg och Malmö.  
Seko hävdade att det var verksamhetsövergång när 
städningen togs tillbaka och att SJ därmed skulle ta över 
personalen. 

Väsentliga händelser efter perioden

SJ överklagar beslut om allmän trafikplikt i  
Mälardalen
Den 4 juli 2014 kungjorde Stockholms läns landsting 
(SLL) beslut om allmän trafikplikt i Mälardalen. Den 23 juli 
lämnade SJ AB in överklagande av beslutet. SJ AB yrkar 
att förvaltningsrätten ska undanröja beslutet. Som grund 
för yrkandet anförs att sträckor i den trafik som beslutet 
omfattar trafikeras på kommersiell basis och att SLL där-
för inte har rätt att besluta om allmän trafikplikt på dessa 
sträckor enligt kollektivtrafiklagen.

Förändring inom försäljning av utrikesresor
Från den 1 augusti 2014 säljer inte SJ InterRail-kort eller 
färd- och platsbiljetter till utländska tåg i SJs manuella 
kanaler. InterRail-korten kan dock köpas via sj.se och 
dessa samt platsbiljetter till utländska tåg kan köpas hos 
auktoriserade försäljningsställen och ombud i Sverige och 
utomlands.

SJ sänker priserna på snabbtåg
Som ett led i arbetet med att öka SJs konkurrenskraft och 
attrahera fler resenärer ser bolaget nu successivt över 
prisstrukturen. Ett första steg i detta arbete innebär att SJ 
under hösten kommer att succesivt sänka priserna på bo-
lagets snabbtåg. Dels sänks lägstapriset på 1 klassbiljetter 
till 295 kronor, dels sänks priset på de återbetalningsbara 
biljetterna i 1 och 2 klass med 10-15 procent. Allt för att 
stärka SJs position på marknaden och skapa mer konkur-
renskraftiga priser.



5SJ DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2014

KONcERNEN
Apr–juni

2014
Apr–juni

2013
Förändring 

%
Jan–juni

2014
Jan–juni

2013
Förändring 

%
Helår
2013

Rörelsens intäkter, MSEK 2 377 2 356 1 4 612 4 618 0 9 160

varav nettoomsättning 2 328 2 335 0 4 553 4 522 1 9 023

Rörelsens kostnader, MSEK -2 145 -2 229 -4 -4 479 -4 473 0 -8 732

Rörelseresultat, MSEK 257 101 154 159 119 34 298

Resultat före skatt, MSEK 259 101 156 160 109 47 288

Periodens resultat, MSEK 193 73 164 126 90 40 220

Resultat per aktie, SEK 48 18 167 32 22 45 55

Periodens kassaflöde, MSEK -341 -153 123 -79 -246 -68 -240

Investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar, MSEK 176 128 38 484 191 153 448

Medelantalet anställda * 5 000 4 942 1 5 000 4 942 1 4 953

Marginaler

Rörelsemarginal, % 10,8 4,3 i.u 3,4 2,6 i.u 3,3

Vinstmarginal, % 10,9 4,3 i.u 3,5 2,4 i.u 3,1

Kapitalstruktur vid periodens utgång

Eget kapital, MSEK 5 010 4 827 4 5 010 4 827 4 4 961

Sysselsatt kapital, MSEK 6 386 6 952 -8 6 386 6 952 -8 6 978

Räntebärande nettoskuld, MSEK 135 359 -62 135 359 -62 216

Nettoskuldsättningsgrad, ggr (mål 0,5-1,0) 0,03 0,04 i.u 0,03 0,04 i.u 0,07

Soliditet, % 55,6 50,7 i.u 55,6 50,7 i.u 53,3

Avkastningsmått

Avkastning på operativt kapital, % * (mål >7%) 6,7 7,3 i.u 6,7 7,3 i.u 5,7

Avkastning på eget kapital, % * 5,2 10,4 i.u 5,2 10,4 i.u 5,1

* beräknas på rullande 12 månader

Nyckeltal

NYcKELTAL
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Positiv resultatutveckling men tillförlitligheten 
i infrastrukturen måste öka
Tack vare en mycket positiv utveckling under andra 
kvartalet, främst genom engångsposter och lägre övriga 
rörelsekostnader, förbättrade koncernen rörelseresultatet 
med 40 MSEK under första halvåret 2014 jämfört med 
samma period föregående år. Trots en omsättning under 
andra kvartalet som låg ungefär i linje med samma kvartal 
föregående år lyckades vi öka rörelsemarginalen till 10,8 
procent, en nivå vi inte har uppnått sedan 2005. Vi kan se 
att det förbättringsarbete som vi har initierat påverkade 
bolagets lönsamhet positivt under kvartalet, och vi plane-
rar ytterligare kostnadsbesparingar framöver. 

Förbättringsarbetet ska inte bara sänka våra kostnader 
utan även förbättra vårt kunderbjudande. SJs ambition 
är att göra allt för att tåget ska bli mer tillgängligt och 
attraktivt jämfört med andra mindre miljövänliga alterna-
tiv. Den 1 maj trädde vår nya organisation i kraft och när 
omställningsarbetet är implementerat fullt ut kommer våra 
kunder att få nytta av ett mer effektivt SJ. De effektivise-
ringsåtgärder som påbörjats under våren har, som nämnts 
ovan, påverkat vår resultatutveckling i en positiv riktning. 
Därför kan vi redan i höst sänka priserna på våra snabb-
tåg. Lägstapriset på 1 klassbiljetter sänks till 295 kronor 
samtidigt som priset på återbetalningsbara biljetter i 1 och 
2 klass sänks med upp till 15 procent. Prissänkningen är 
ett första led i en större översyn av vår prisstruktur.  

Många av våra kunder har under det gångna kvartalet 
drabbats av förseningar och inställda tåg, främst på grund 
av brister i infrastrukturen. Ett exempel är den kabelbrand 
som inträffade i maj vid Myrbacken, vilken resulterade i 
ett utslaget signalställverk. Detta drabbade bland an-
nat våra pendlare på linjen Stockholm-Uppsala med 
bussersättningar och förlängda restider under två veckor 
som följd. Störningar av detta slag påverkar SJs kostnader, 
främst i form av ersättningstrafik och restidsgarantier. 
Dessutom riskerar efterfrågan på tågresor att minska.

Antalet kraftiga trafikstörningar sänder tydliga signaler 
om hur allvarligt läget är för hela tågbranschen. Under 
första halvåret berodde närmare hälften av störningarna 
i fjärrtrafiken på fel i infrastrukturen medan SJ stod för 
mindre än 20 procent. Ett stort ansvar vilar således på 
Trafikverkets pågående underhålls- och utbyggnadsar-
bete, vilket nu genomförs med högre anslag. Tyvärr har vi 
ännu inte sett några förbättringseffekter. Om järnvägen 
ska kunna vara ett attraktivt färdsätt måste Sverige ha 
en infrastruktur som klarar de ökade volymerna. Det är vi 
skyldiga Sveriges resenärer.

Det är inte bara Trafikverkets ansträngningar som 
måste börja ge tydliga resultat, även SJ måste bli bättre. 
Vi arbetar målmedvetet för att minska förseningarna i de 
delar vi själva kan påverka. Trots infrastrukturstörning-
arna förbättrades punktligheten för SJ Fjärrtåg från 75 till 
80 procent under kvartalet jämfört med samma period 
föregående år. Motsvarande siffor för SJ Regionaltåg var 
89 procent för båda perioderna. Även om vi kan se en svag 
positiv trend de senaste 12 månaderna kommer vi att få 
svårt att nå vårt årsmål på 88 procent för Fjärrtåg. Tillsam-
mans med vårt miljöindex, som vid halvårsskiftet låg på 71 
– en enhet högre än målet för 2014 – är punktligheten ett 
viktigt styrmål för oss.

Under kvartalet har vi sett en liten ökning i sjukfrån-
varon som per juni rullande tolv månader uppgick till 5,8 
procent. Vi fortsätter vårt arbete med förebyggande åtgär-

der och har under perioden genomfört ett antal aktiviteter 
för att närma oss årsmålet på 4,8 procent.

I juni lanserade vi en service till våra kunder för att de 
lättare ska kunna få information vid förseningar. All trafikin-
formation om ett tåg eller en station har samlats på ett ställe 
på vår hemsida. Här kan kunder på ett enklare sätt hitta 
information om huruvida ett tåg är i rätt tid, är försenat eller 
om banarbeten kan riskera att försena tåget längs sträckan. 
På kort sikt kan vi inte påverka infrastrukturen, men vi kan 
försöka göra tågresandet mer förutsägbart och prisvärt.

Under juli månad överklagade vi Stockholms läns 
landstings (SLL) beslut om allmän trafikplikt i Mälardalen. 
Överklagandet har skett i syfte att få ett tydliggörande i 
frågan om hur kollektivtrafiklagen ska tillämpas. 

Intentionen med den nya kollektivtrafiklagen, som träd-
de i kraft 2012, var att främja kollektivtrafik som bedrivs på 
kommersiell basis. Lagen var tänkt att skapa en samver-
kan mellan kommersiell och upphandlad skattefinansierad 
kollektivtrafik, där upphandlingen av trafik endast skulle 
förekomma om det inte fanns en kommersiell bärkraft 
i trafiken. Dessvärre har lagen kommit att tillämpas på 
olika sätt av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Ett 
exempel på detta är det beslut om allmän trafikplikt som 
fattats av SLL rörande den regionala tågtrafiken i Mälarda-
len. Vi anser att beslutet om allmän trafikplikt står i strid 
med kollektivtrafiklagen. Enligt vår uppfattning är det inte 
samhällsekonomiskt effektivt att de regionala kollektivtra-
fikmyndigheterna ska tillåtas upphandla och bekosta trafik 
med skattemedel då det finns tågoperatörer som är villiga 
att bedriva trafiken på kommersiell basis. 

Parallellt med den rättsliga processen för vi en dialog 
med berörda myndigheter och efterlyser tillsammans med 
andra aktörer inom både tåg- och bussbranschen tydligare 
spelregler för att kunna planera framtida trafikutbud bättre. 

Stockholm, den 14 augusti 2014

  

  
Crister Fritzson   

Verkställande direktör
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Hållbart företagande

Baserat på våra intressenters förväntningar och SJs egna för-
utsättningar mäter och styr vi vår verksamhet med stöd av ett 
balanserat styrkort.

I linje med de krav som vår ägare ställer på alla statligt ägda 
bolag, beslutade SJs styrelse under hösten 2013 om tre långsiktiga 
hållbarhetsmål med koppling till befinliga nyckeltal i innevarande 
affärsplan. De tre nya, långsiktiga hållbarhetsmålen handlar om 
punktlighet på 95 procent (till 2020), andel genomförda leveran-
törs-och partnerskapsbedömningar samt SJ Volontär, en möjlig-
het för medarbetarna att ägna sig åt ideellt arbete på arbetstid. 

I samband med SJs årsstämma den 28 april 2014 fattades även 

beslut om nya ekonomiska mål, se nedan i SJs styrkort under 
styrområde Finans.

Såväl finansiella som icke-finansiella mål följs upp års-, 
kvartals- eller månadsvis. Det gör styrkortet till ett viktigt verktyg 
för ständiga förbättringar inom ett antal verksamhetskritiska om-
råden. Genom att vi kontinuerligt stämmer av våra prestationer 
ökar möjligheten att parera negativa avvikelser innan de hinner få 
några större konsekvenser samtidigt som vi säkerställer att vi styr 
mot önskad riktning.

1. Av identifierade hög- och mellanriskleverantörer
2. Nytt mätvärde under framtagande, mål sätts under 2014
3. Avser SJ-koncernen
4. Beräknas på rullande tolv månader 

SJ ABs STyRkORT HELÅR 2013

Samhälle

kund

Process & Produkt

Finans 3

Partnerskap & Resurser

Medarbetare

MÅL 2014 ACk 2014

Ledarskapsindex, årsvärde 67 – 65

Prestationsindex, årsvärde 77 – 76

Sjukfrånvaro, R12 4 4,8 5,8 5,6

Punktlighet fjärrtåg, 5 min, R12 % 4 88 81 78

Punktlighet regionaltåg, 5 min, R12 % 4 90 89 89

Beläggningsgrad, R12, % 4 51 50,4 51

Regularitet, R12% 4 98 97 97

Nöjd kundindex, NkI, R12 4 63 62 60

Nettoskuldsättningsgrad 0,5-1,0 0,03 -
Avkastning på operativt kapital, R12 % 4 7 6,7 -

Genomförda leverantörs- och  
partnerskapsbedömningar, % 1

20 10 –

Varumärkesindex, VMI 2 – 42 51

Miljöindex 70 71 68
SJ Volontär 2 – – –

Trafiksäkerhetsindex 97 96,9 96,5

EFQM-poäng, årsvärde 500 – 460

HÅLLBART FÖRETAGANDE
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Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen uppgick per 30 juni 2014 till 
5 000 (5 068) fördelat på 2 891 (2 928) i moderbolaget SJ AB och 
2 109 (2 086) i koncernens dotter bolag. 

Sjukfrånvaron per juni rullande tolv månader uppgick till 5,8 
procent, vilket var en ökning jämfört med föregående kvartal 
då den uppgick till 5,7 procent. Den största ökningen noterades 
hos  SJs kundtjänst i Ånge. En särskild handlingsplan har tagits 
fram och ett antal aktiviteter genomfördes tillsammans med 
företagshälsovården under juni månad. Hos åkandepersonalen, 
bland tågvärdarna, låg sjukfrånvaron fortfarande på oföränd-
rade 8,4 procent. Våra lokförare har fortfarande en låg sjukfrån-
varo men jämfört med första kvartalet noterades en ökning från 
3,6 procent till 3,8 procent. För administrativ personal minskade 
sjukfrånvaron med 0,2 procent från Q1 till 2,6 procent. 

Partnerskap & Resurser 
Till och med andra kvartalet har hälften av årets målsättning 
om 20 procents genomförda leverantörs- och partnerskaps-
bedömningar utförts. Arbetet med att effektivisera koncernens 
inköpsprocess med nya verktyg och riktlinjer, för att säkerställa 
att leverantörerna lever upp till de krav som ställts initialt i 
upphandlingen, fortgår. En riskanalys innefattandes genomgång 
av risker hos 350 leverantörer har genomförts, med syfte att 
identifiera mellan- och högriskleverantörer. Vidare har SJs Code 
of Conduct (Uppförandekod) för leverantörer, implementerats 
under andra kvartalet. I denna tydliggör vi våra grundläg-
gande krav avseende mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, 
miljö och affärsetik. SJ förväntar sig att företagets leverantörer 
som miniminivå tillämpar de principer som beskrivs i denna 
uppförandekod i sin egen affärsverksamhet. Uppförandekoden 
omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer 

samt övriga affärs- och samarbetspartners, och baseras på inter-
nationellt vedertagna initiativ och standarder.

Samhälle
Varumärkesindex, som är en indikator för hur allmänheten upp-
fattar SJ som företag, mäts från årsskiftet med en ny intervjume-
tod och en ny leverantör. Den nya mätmetoden kan påverka ni-
vån i utfallet, och en analys av data för kvartalet sker för att göra 
en bedömning om eventuell förskjutning på grund av den nya 
mätmetoden. 
Utfall för Miljöindex ligger ackumulerat på mål. Resultatet av SJs 
ombordundersökningar visar att varannan av de tillfrågade valt 
att åka tåg av miljöskäl, en siffra som har ökat under perioden. 

Från 2014 inför SJ, utöver sedvanlig statistik, ett Trafiksäker-
hetsindex som mått på utfallet av trafiksäkerhetsarbetet. Under 
det andra kvartalet 2014 inträffade, bortsett från självförvållade 
personolyckor, inga allvarliga eller nära allvarliga olyckor. Dock 
inträffade flera mindre incidenter, som exempelvis rökutveckling 
i fordon, som tillsammans gav ett högt riskvärde. Detta, i kombi-
nation med att SJ under det andra kvartalet producerade färre 
tågkilometer, bidrog till att det ackumulerade trafiksäkerhets-
indexet ligger precis under det fastställda målet på 97. SJs stab 
Trafiksäkerhet kommer att genomföra en omfattande riskanalys, 
som beräknas vara klar hösten 2014. 

kund 
SJs målsättning för helåret är ett Nöjd kundindex (NkI) på 63. 
Utfallet för halvåret är ett NkI som uppgår till 62, vilket är en 
ökning med två enheter jämfört med helåret 2013. SJs kunder 
på snabbtågslinjer är generellt sett nöjdare än våra kunder på 
regionala linjer.

HÅLLBART FÖRETAGANDE
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Process & Produkt 
SJ ska bedriva en kostnadseffektiv persontågstrafik som är säker, 
pålitlig och komfortabel utifrån kundernas behov. SJ ska också 
leva upp till de lagkrav och andra krav som ställs på bolaget. 
Vid val av färdsätt är hög punktlighet och tillförlitlighet viktiga 
faktorer. SJ har tillsammans med övriga aktörer i branschen en 
långsiktig målsättning på 95 procent punktlighet för all trafik till 
2020.

För att räknas som punktliga har både SJs Fjärrtåg och SJs 
Regionaltåg den toleransnivå för punktlighet på 5 minuter, som 
bolagen inom järnvägsbranschen kom överens om under 2013. 
För att nå den gemensamma målsättningen deltar SJ aktivt i det 
branschgemensamma projektet TTT – Tillsammans för Tåg i Tid – 
som startade i augusti samma år. 

Punktligheten för Regionaltåg var för kvartalet 89 procent (89) 
och för Fjärrtåg 80 procent (75). Den nedrivna kontaktledningen 
i Myrbacken den 29 maj 2014 fick omfattande konsekvenser vilket 
påverkade punktligheten negativt. Tågtrafiken påverkades fortfa-
rande av reparationer av 

ställverk, spår och kontaktledning i Myrbacken in i första veckan 
i juni.

SJ arbetar aktivt med såväl de delar som bolaget självt kan på-
verka som de delar SJ i samarbete med andra kan förbättra. Som 
exempel på SJs interna arbete kan nämnas ökat fokus på punktlig-
het i samband med planeringen av nästkommande tågplan och 
arbete med att minska antal stoppande fordonsfel. Utvecklingen 
av andel stoppande fordonsfel är positiv och ligger med något 
undantag bättre än den satta målnivån. I kombination med en 
snöfattig vinter har långsiktiga förbättringar av såväl fordon, 
analysmetoder och komponenter gett önskad effekt. 

 Det ackumulerade utfallet för i synnerhet Fjärrtåg, 80 procent, 
ligger långt från bolagets årsmål på 88 procent och SJ är självklart 
inte nöjda med resultatet. SJs interna förbättringsarbete fortgår, 
men punktlighetsproblematiken är ett branschproblem som 
måste lösas gemensamt av samtliga aktörer inom järnvägssek-
torn. Ovan nämnt projekt, TTT, är en central del i detta arbete.   
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SJ AB är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. 
SJs kärnverksamhet är tågtrafik och företaget är huvudsakligen 
verksamt på marknaderna för regionala resor och fjärresor, inom 
Sverige samt till köpenhamn, Oslo och Narvik. Trafiken är indelad 
i två typer: egentrafik och avtalstrafik. Tågtrafiken i koncernen 
bedrivs i moderbolaget och i dotterbolagen SJ Götalandståg AB, 
Stockholmståg kB samt SJ Norrlandståg AB. Övriga dotterbolag 
har en verksamhet med nära anknytning till tågtrafiken. Under 
andra kvartalet 2014 noterades en ökning av resande med SJ AB 
på 5 procent, samtidigt ökade resor med flyg enligt Swedavia med 
samma procentsats. 

Järnvägsmarknaden
Tågtrafiken i Sverige har successivt avreglerats och SJ agerar i dag 
på en helt konkurrensutsatt marknad. EU-kommissionens förslag 
till ett fjärde järnvägspaket offentliggjordes 2013. Förslaget syftar 
till att ta ytterligare steg mot en europeisk järnvägsmarknad med 
gemensamma standarder och ökad konkurrens mellan järnvägsfö-
retagen.  

I fjärde järnvägspaketet ingår förslag om öppet tillträde till järn-
vägsmarknaden i alla medlemsstater och ett krav på upphandling 
genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande när det allmänna 
anlitar operatör för att hantera den offentligt finansierade kollektiv-
trafiken på järnväg. kommissionen föreslår vidare att infrastruktur-
förvaltare ska utföra sina uppgifter oberoende av järnvägsföretag 
vilket, om det genomförs, innebär att förvaltning av infrastrukturen 
och driften av tågtrafiken separeras i samtliga medlemsstater.

Den 26 februari 2014 röstade Europaparlamentet om paketet 
och föreslog att järnvägsmonopolet får fortsätta men att nationella 
myndigheter framöver måste motivera beslut om att kontrakt till-
delas enskild operatör. Det fjärde järnvägspaketet ska nu behandlas 
av Europeiska rådet.

Den nationella planen för infrastrukturen (väg, järnväg, sjöfart) 
innebär att den svenska regeringen satsar 522 miljarder kronor för 
perioden 2014-2025, en ökning med 20 procent från föregående 
planperiod. Av de 522 miljarderna går 155 miljarder kronor till 
väg och 86 miljarder kronor till järnväg och 281 miljarder kronor 
satsas för att utveckla transportsystemet. Satsningen ska finansiera 
åtgärder för vägar, järnvägsnät samt strategiska åtgärder i hamnar, 

farleder och slussar. Regeringen har via regleringsbrev till Trafikver-
ket under december 2013 höjt anslagsnivån för drift och underhåll 
2014 med ytterligare nära 600 MSEk.  

I planen pekas mer än 150 investeringsprojekt i landet ut. Det 
största projektet är ny järnväg för snabbtåg mellan Stockholm 
(Järna) – Linköping (Ostlänken), men också på sträckan Göteborg 
– Borås (Mölnlycke – Bollebygd). Andra satsningar är utbyggnad 
till fyra spår på sträckan Malmö – Lund, dubbelspår på Västkust-
banan, satsningar på godsstråken genom Skåne och Bergslagen 
samt utbyggnad av Mälarbanan (delen Tomteboda – kallhäll) och 
Västlänken.

Under Almedalsveckan presenterade allianspartierna en sats-
ning på nya stambanor för höghastighetståg. Förslaget att bygga 
stambanor för höghastighetståg på sträckan Stockholm – Göteborg 
och på sträckan Stockholm – Malmö skulle innebära den största sam-
lade investeringen i järnväg sedan de första stambanorna började 
byggas i Sverige under andra hälften av 1800-talet. Byggandet av 
de nya stambanorna beräknas kunna inledas 2017 och vara fullt 
genomfört omkring 2035. Det befintliga järnvägssystemet skulle 
då i högre utsträckning kunna användas för gods och regional 
pendeltågstrafik. De nya stambanorna bedöms klara hastigheter 
upp till 320 kilometer i timmen. Enligt Trafikverket skulle restiden 
mellan Stockholm och Göteborg med nya höghastighetståg kunna 
minskas till cirka två timmar och mellan Stockholm och Malmö till 
cirka två och en halv timme. De nya stambanorna skulle innebära 
en investering i järnvägsnätet på uppskattningsvis 140 miljarder 
kronor fram till 2035.

Regional tågtrafik i Mälardalen
För den regionala tågtrafiken i Mälardalen har SLL beslutat om 
allmän trafikplikt för stamnätet för perioden 2016–2029. Detta 
inkluderar även trafik där kommersiell trafik är möjlig och kommer 
utföras vilket SJ anser strider mot  kollektivtrafiklagen. 

SJs ambition för Mälardalen kvarstår – att vara en långsiktig 
och värdeskapande aktör i Mälardalen. SJ vill inte hindra proces-
sen för de linjer där det inte råder någon tveksamhet om att de 
bör upphandlas och att regionen bör stå för fordonsförsörjning. 
Det bör dock finnas en öppning för att genom dialog hitta en 
gemensam lösning där kommersiell och upphandlad trafik till-
sammans kan åstadkomma ett trafikutbud som möter den lägre 
ambitionsnivån, till bästa möjliga nytta för resenären och till lägre 
kostnader för respektive län. 

Verksamhet och marknad

Vision  
Alla vill ta tåget! 

Affärsidé  
Effektivt och miljövänligt resande 

kärnvärden 
Framåtanda, Omtanke, Ansvar 

•   SJ kör dagligen 1 400 tågavgångar, varav 450 
i egen regi och ytterligare 950 avgångar i 
upphandlad trafik.

•   Drygt 5 000 medarbetare bidrar till att erbju-
da resenärerna Sveriges mest hållbara resa.

SJs målsättning kan sammanfattas i fyra punkter:

•   SJ ska vara kundernas förstahandsval.

•   Det ska vara tryggt och säkert att åka med SJ.

•   SJ ska prioritera hög leveranskvalitet och  punktlighet.

•   SJ ska leva upp till ägarnas finansiella och operativa krav.

VERkSAMHET OCH MARkNAD
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kONCERNEN, MSEk 
Apr–juni

2014
Apr–juni

2013
Jan–juni

2014
Jan–juni

2013
Helår
2013

Nettoomsättning 2 328 2 335 4 553 4 522 9 023

Övriga rörelseintäkter 49 21 59 96 137

Summa rörelsens intäkter 2 377 2 356 4 612 4 618 9 160

Personalkostnader -755 -748 -1 633 -1 469 -2 910

Av- och nedskrivningar -218 -213 -427 -419 -847

Övriga kostnader -1 172 -1 268 -2 419 -2 585 -4 975

Summa kostnader -2 145 -2 229 -4 479 -4 473 -8 732

Resultat från andelar i intressebolag 22 -26 26 -26 -130

Rörelseresultat 257 101 159 119 298

Ränteintäkter och liknande poster 14 8 28 19 47

Räntekostnader och liknande poster -12 -8 -27 -29 -57

Resultat före skatt 259 101 160 109 288

Periodens skatt -66 -28 -34 -20 -68

Periodens resultat 193 73 126 90 220

Övrigt totalresultat

komponenter som kommer att omklassificeras till resultatet

kassaflödessäkringar -3 6 -3 11 16

Finansiella tillgångar som kan säljas -1 1 -2 -1 -1

Uppskjuten skatt 1 -2 1 -2 -3

Övrigt totalresultat för perioden -3 6 -4 8 12

Totalresultat för perioden 190 79 122 97 231

Moderbolagets aktieägares andel av periodens resultat 193 73 126 90 220

Moderbolagets aktieägares andel av periodens totalresultat 190 79 122 97 231

Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEk 48 18 32 22 55

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

kONCERNEN

Rapport över totalresultat
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kONCERNEN

kommentarer till rapport över totalresultat
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Ekonomisk utveckling januari–juni 2014

Intäkter
Rörelsens intäkter för perioden var i linje med motsvarande pe-
riod föregående år. Ökningen om 31 MSEk avseende koncernens 
nettoomsättning motverkades av lägre övriga intäkter. Första 
kvartalet 2013 innefattade ersättning avseende skade- och stil-
lestånd relaterat till främst olyckan i kimstad 2010, samt erhållna 
försäkringsersättningar.

SJs egentrafikintäkter var 53 MSEk högre och avsåg huvud-
sakligen ökade egentrafikintäkter i SJ AB. Ökningen var främst 
en följd av att trafiken på Västkustbanan återupptogs i december 
2013 och därmed inte återfinns i jämförelsesiffrorna. I tillägg 
innebar även den strejk som bröt ut i södra Sverige i juni, ett ökat 
resande med SJ AB och därmed en positiv effekt på egentrafik-
intäkterna. Intäktsökningen inom SJ AB har motverkats av den 
stora trafikstörning i slutet av maj och början av juni, som branden 
i signalställverket i Myrbacken medförde. I tillägg har även 
egentrafikintäkterna påverkats negativt av ett minskat resande 
under perioden jämfört med föregående år, med dotterbolaget SJ 
Norrlandståg AB.

Avtalsersättningen för halvåret ökade med knappt 4 MSEk. 
Entreprenadintäkterna tillhörande Stockholmståg kB ökade vilket 
förklaras av provision avseende stationsövertagande från ISS (maj 
2013) samt något högre punktlighetsincitament de sex första 
månaderna. Entreprenadintäkter tillhörande SJ Götalandståg AB 
ökade marginellt till följd av intäkter relaterade till hyra avseende 
depå i Falköping. 

koncernens utbud ökade under perioden jämfört med 2013, 
vilket till stor del förklaras av den nya trafiken på Västkustbanan. 
Vidare har årets tidtabell utökats med ytterligare ett tågpar på 
Malmö – Stockholm. Under slutet av perioden var resandeökning-
en större än utbudsökningen, vilket resulterade i en förbättrad 
beläggningsgrad. 

kostnader
koncernens totala kostnadsutfall för perioden var i linje med 
föregående år, på total nivå en marginell minskning om 6 MSEk. 
Till följd av utökad produktion i koncernens verksamhet ökade 
den underliggande kostnadsbasen. Genomförda kostnadsbe-
sparande åtgärder medförde dock generellt lägre kostnadsni-
våer. koncernens personalkostnader ökade med 11 procent, 
eller 162 MSEk, vid jämförelse med föregående period 2013. 
Ökningen kan främst hänföras till den omstruktureringsreserv 
om 133 MSEk som avsatts under perioden med anledning av 
det förbättringsprogram som SJ genomför i syfte att möta kom-

mande konkurrens på marknaden och ett förändrat kundbehov. 
Som en följd av övertagandet av stationsverksamheten från ISS 
inom Stockholmståg kB, och därtill 500 nya medarbetare, bidrog 
expansionen av verksamheten till en ökad kostnadsmassa främst 
inom personalkostnader. För jämförbara perioder har en förflytt-
ning från övriga rörelsekostnader till personalkostnader skett 
som en effekt av att städning för strategiska orter numera utförs 
inom egen verksamhet. 

Avskrivningskostnaderna inom koncernen ökade med 8 MSEk, 
främst till följd av förändrad avskrivningstid för aktiverade under-
hållsrevisioner. koncernens elkostnader var lägre än för mot-
svarande period föregående år till följd av både lägre förbrukad 
volym samt lägre elpris. Infrastrukturkostnaderna ökade med 26 
MSEk jämfört med föregående år, vilket förklaras av höjda avgifter 
från Trafikverket. koncernens underhållskostnader har utvecklats 
positivt mot jämförbar period. Totalt sett minskade dessa med 
40 MSEk och främsta orsaken var ett gynnsamt skadeläge efter 
en mild vinterperiod. koncernens kostnader för skadelivräntor 
ökade med 20 MSEk till följd av ändrad diskonteringsränta och 
indexeringsantaganden. 

Genomförda åtgärder samt en allmän återhållsamhet avse-
ende övriga rörliga kostnader resulterade i lägre kostnader om 
totalt 126 MSEk, exklusive kostnader för omstruktureringen, sam-
mantaget för koncernen vid jämförelse med motsvarande period 
föregående år.

Rörelseresultat
koncernens rörelseresultat uppgick till 159 MSEk (119). Rörelsere-
sultatet stärktes med 30 MSEk som en följd av ett för SJ positivt 
utfall i Skiljenämnden. Under perioden medförde försäljning av 
lok en reavinst om 49 MSEk. Vidare har en upplösning av del av 
den reserv som avsattes per 31 december 2013 avseende framtida 
förluster i intressebolaget Botniatåg AB stärkt rörelseresultatet 
med 22 MSEk. Omstruktureringsreserven har belastat rörelsere-
sultatet med 133 MSEk. Underliggande rörelseresultat uppgick 
till 190 MSEk (117). Rörelsemarginalen för halvåret har ökat till 3,4 
procent (2,6). 

Finansiella poster 
Finansnettot uppgick till 1 MSEk (-10). Förbättringen förklaras av 
en god avkastning i ränteförvaltningen samt att nettoskulden 
var lägre än motsvarande period föregående år.
 
koncernens resultat och skatt
koncernens resultat före skatt uppgick till 160 MSEk (109). Skatt 
på periodens resultat uppgick till 34 MSEk (20). Periodens resul-
tat uppgick till 126 MSEk (90).
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kONCERNEN

Ekonomisk utveckling april–juni 2014

Intäkter
Rörelseintäkterna under det andra kvartalet var i nivå med mots-
varande period 2013. Produktionsvolymen är i stort jämförbar 
mellan andra kvartalet 2014 och 2013 eftersom trafiken för dotter-
bolaget SJ Götalandståg AB samt även övertagandet av stations-
verksamheten för dotterbolaget Stockholmståg kB inleddes un-
der maj 2013.

kostnader
Under andra kvartalet var koncernens totala kostnadsutfall 84 
MSEk, eller 4 procent, lägre än motsvarande period 2013. Minsk-
ningen kan främst härledas till övriga rörelsekostnader, där lägre 
underhållskostnader samt lägre kostnader för städning, som 
på strategiska orter utförs inom koncernen, påverkat kostnads-
strukturen positivt. En allmän återhållsamhet påverkade även 
kostnadsutfallet i gynnsam riktning. Störningen i Myrbacken 
innebar för aktuellt kvartal kostnader för kundomhänderta-
gande om cirka 18 MSEk. 

Rörelseresultat
koncernens rörelseresultat uppgick till 257 MSEk (101). Rörelsere-
sultatet stärktes med 30 MSEk som en följd av ett för SJ positivt 
utfall i Skiljenämnden. Under perioden medförde försäljning av 
lok en reavinst om 49 MSEk. Vidare har en upplösning av del av 
den reserv som avsattes per 31 december 2013 avseende framtida 
förluster i intressebolaget Botniatåg AB stärkt rörelseresultatet 
med 22 MSEk. Störningen i Myrbacken gav en total negativ resul-
tateffekt om 32 MSEk. Underliggande rörelseresultat uppgick till 
162 MSEk (115). Rörelsemarginalen blev 4,3 procent (2,8).

Finansiella poster 
Finansnettot uppgick till 2 MSEk (0). Förändringen jämfört med 
föregående år förklaras främst av en lägre nettoskuld.

koncernens resultat och skatt
koncernens resultat före skatt uppgick till MSEk 259 (101). Skatt 
på kvartalets resultat uppgick till MSEk -66 (-28). kvartalets resul-
tat uppgick till MSEk 193 (73).
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Koncernen, MSEK 
30 juni

2014
30 juni

2013
31 dec

2013

TILLGÅnGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 6 380 6 613 6 356

Immateriella tillgångar 337 295 308

Finansiella tillgångar 583 566 567

Summa anläggningstillgångar 7 301 7 474 7 231

omsättningstillgångar

Varulager 12 7 7

Kortfristiga fordringar 944 783 719

Kortfristiga placeringar 697 1 173 1 203

Likvida medel 2 74 80

Anläggningstillgångar till försäljning 60 - 72

Summa omsättningstillgångar 1 714 2 038 2 081

SUMMA TILLGÅnGAr 9 015 9 512 9 312

eGeT KAPITAL ocH SKULDer

eget kapital 5 010 4 827 4 961

Långfristiga skulder

Avsättningar 181 217 194

Räntebärande skulder 742 1 183 1 125

Icke räntebärande skulder 0 19 19

Uppskjutna skatteskulder 299 217 267

Summa långfristiga skulder 1 223 1 635 1 604

Kortfristiga skulder

Avsättningar 305 165 166

Räntebärande skulder 521 829 787

Icke räntebärande skulder 1 956 2 056 1 794

Summa kortfristiga skulder 2 781 3 050 2 747

Summa skulder 4 005 4 865 4 352

SUMMA eGeT KAPITAL ocH SKULDer 9 015 9 512 9 312

Koncernen

Rapport över finansiell ställning 
i sammandrag

Koncernen, MSEK 
30 juni

2014
30 juni

2013
31 dec

2013

Ingående balans 4 961 4 886 4 886

Periodens resultat 126 90 220

Övrigt totalresultat för perioden -4 8 12

Totalresultat för perioden 122 97 231

Utdelning till aktieägare -73 -157 -157

Utgående balans 5 010 4 826 4 961

Rapport över förändring i eget kapital  
i sammandrag 

Aktiekapitalet uppgår till 400 MSEK och övrigt tillskjutet kapital uppgår till 4 519 MSEK. Ingen förändring har skett jämfört med föregående år. 

Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Koncernen

Kommentarer till rapport 
över finansiell ställning 

SJ 
2000

ack juni 2013

Lok Person-
vagn

X40 Övriga
fordon

SJ 
3000

Motor-
vagn

Imma-
teriella

Övrigt

Investeringar

ack juni 2014

Perio-
dens

invest-
eringar

0
50

100
150
200
250
300
350

MSEK

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Koncernens materiella anläggningstillgångar består 
till största del av fordon. SJs fordonsflotta utgörs av SJ 
3000, SJ 2000, dubbeldäckare samt lok och personvag-
nar. Den enskilt största investeringen är i SJ 3000, en 
totalinvestering på 20 tågsätt om 2 256 MSEK. Tågintro-
duktionen av SJ 3000 är den mest framgångsrika i SJs 
historia och tågen har visat sig fungera mycket bra och är 
robusta i vinterklimat. Tågsätten testkördes 25 000 felfria 
kilometer före övertagandet. 

Arbetet med en genomgripande modernisering av hela 
SJs fordonspark av SJ 2000, X2 Upgrade, har startats 
under perioden. Periodens förändring är därför främst en 
följd av investeringar i pågående anläggningar inom X2 
Upgrade samt årets avskrivningar. Det beslut som fattades 
under 2013 omfattade såväl teknik som komfort till en 
total uppskattad kostnad om 3,5 miljarder kronor för de 
totalt 36 SJ 2000-tågsätten. Beslutet innebär att samtliga 
tågsätt, med sex vagnar vardera, kommer att genomgå 
en omfattande upprustning som kommer att förlänga 
livstiden till cirka 2035. Investeringen innebär därtill en 
ökad driftsäkerhet, förbättrad punktlighet och ett mer 
hållbart resande. Teknikinvesteringen uppgår till 1,4 mil-
jarder kronor. Även våra kunder har involverats i upprust-
ningen. De har genom kundundersökningar, djupintervjuer 
och webbenkäter fått ge sina synpunkter på design och 
funktioner i de nya vagnarna. Tidplanen för upprustningen 
är att de 36 tågsätten ska moderniseras under perioden 
2016–2019 och sättas i trafik successivt under perioden 
när de är klara. Ett arbete med att förstärka och förbättra 
uppkoppling för mobiltelefoni och internet ombord pågår 
redan och SJ 2000 har utrustats med nya antenner och 

4G. SJ har satsat 150 MSEK på 20 nya familjevagnar i 
InterCity-flottan. Vår nya familjevagn består av en helt ny 
bistro, fyrstolssittning och en lekhörna. Vagnarna kommer 
att tas i drift under det kommande året efterhand som de 
rullar ut från fabriken. När alla 20 vagnar satts i trafik kan 
SJ erbjuda familjeplatser på samtliga InterCity-linjer i Sve-
rige. Under perioden färdigställdes 4 av vagnarna, och de 
trafikerar nu sträckorna Stockholm – Oslo samt Stockholm 
– Östersund. 

Som ett led i att anpassa SJs tågflotta till den nya 
konkurrenssituationen har 13 stycken RC3-lok sålts via 
ett auktionsförfarande under perioden. Loken tillverkades 
i början av 1970-talet och har fram tills försäljningstillfäl-
let varit i kommersiell drift. SJs behov av lok har minskat 
eftersom antalet motorvagnståg ökat inom flottan, särskilt 
till följd av lanseringen av SJ 3000. Anläggningstillgångar 
till försäljning per sista juni uppgick till 60 MSEK.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar uppgick till 583 MSEK 
(566) och består till största del av räntebärande lång-
fristiga fordringar. Dessa utgörs till övervägande del av 
depositioner i samband med leasingfinansiering med 
Nordea Finans Sverige AB. Delar av depositionen är 
bundna i långfristiga placeringar med återstående löptid 
upp till 12 månader. Resterande del av koncernens finan-
siella anläggningstillgångar utgörs av placeringar för att 
garantera försäkringstekniska åtaganden. Dotterbolaget 
SJ Försäkring AB har placeringar i räntebärande värde-
papper, varav totalt 234 MSEK (224) klassificeras som 
finansiell anläggningstillgång.  
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Nettoskuldsättningsgrad Avkastning operativt kapital
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Koncernen

eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick den 30 juni 2014 till  
5 010 MSEK (4 961). Eget kapital har stärkts till följd av ett 
positivt resultat för den aktuella perioden. Under andra 
kvartalet minskade eget kapital till följd av verkställande av 
utdelning enligt 2013 års vinstdisposition uppgående till 
73 MSEK.  

Ägarkrav 
I samband med årsstämman den 28 april 2014 fattades 
beslut om nya långsiktiga finansiella mål för SJ. Nytt 
mål är en nettoskuldsättningsgrad på 0,5-1,0 på sikt och 
tidigare mål om en soliditet på minst 30 procent utgår 
därmed. Tidigare mål om avkastning på eget kapital på 
minst 10 procent har ersatts av ett mål om avkastning på 
operativt kapital uppgående till minst 7 procent i genom-
snitt. Utdelning ska långsiktigt uppgå till mellan 30 till 50 
procent av årets resultat. Målet tidigare var att utdelning-
en skulle uppgå till minst en tredjedel av årets resultat.

Avkastning på operativt kapital uppgick per juni till 6,7 
procent och koncernens operativa kapital till 5 060 MSEK. 
Storleken på koncernens operativa kapital har varit relativt 
oförändrad under det senaste året då genomförda investe-
ringar i stort motsvarat avskrivningarna. Eget kapital ökade 
som följd av ett positivt resultat och relativt låg utdel-

ningsandel (1/3) samtidigt som koncernens finansiella 
nettoskuld minskade något. Finansiering av det operativa 
kapitalet sker nu nästan uteslutande med eget kapital, 
vilket reflekteras av måttet nettoskuldsättningsgrad som 
uppgår till 0,03.

Skulder
räntebärande skuld
Per den 30 juni 2014 hade koncernen en nettoskuld om 
135 MSEK, att jämföra med en nettoskuld om 216 MSEK 
vid utgången av 2013. Koncernens räntebärande skulder 
bestod huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs 
finansiella leasingkontrakt samt under 2012 upptagna 
lån och uppgick till 1 263 MSEK (2 011). Minskningen 
förklaras främst av att ett leasinglån uppgående till cirka 
650 MSEK avseende dubbeldäckare löstes i juni månad 
2014. Betalning per den 30 juni för lösen av leasing finan-
sierades med egen kassa. Av de räntebärande skulderna 
är 742 MSEK (1 183) långfristiga och 521 MSEK (829) 
kortfristiga, vilket avser de delar av skulden som förfal-
ler till betalning inom ett år. Den genomsnittliga löptiden 
för utestående skulder uppgick till 55 månader (44). Den 
genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 18 måna-
der (15). Per den 30 juni 2014 var genomsnittsräntan 2,2  
procent (2,8).

0

1000

2000

3000

4000

5000

juni 2014dec 2013

Eget kapital

MSEK

2013

2014



17SJ DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2014

Koncernen, MSEK 
Apr–juni

2014
Apr–juni

2013
Jan–juni

2014
Jan–juni

2013
Helår
2013

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 259 101 160 109 288

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 152 207 488 384 879

- Av- och nedskrivningar 218 213 427  419 847

- Förändring avsättningar 3 -25 126 -48 -69

- Realisationsvinst -49 2 -45 0 4

- Övrigt 2 -8 7 -13 -33

- Resultat från andelar i intressebolag -22 26 -26 26 130

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

411 308 649 494 1 167

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -3 3 -5 -1 -2

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -74 43 -225 70 135

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -311 -9 133 95 -262

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 344 551 657 1 039

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -129 -88 -402 -134 -316

Förvärv av immateriella tillgångar -46 -40 -82 -57 -132

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 61 0 61 2 8

Övriga långfristiga räntebärande fordringar* -6 - 7 - -78

Kortfristiga placeringar 474 -111 507 -393 -423

Kassaflöde från investeringsverksamheten 354 -239 91 -582 -943

Finansieringsverksamheten

Amortering av leasingskuld -645 -75 -648 -79 -179

Aktieutdelning -73 –157 -73 -157 -157

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -718 --259 -721 -321 -336

Periodens kassaflöde -341 -153 -79 -246 -240

Likvida medel vid periodens början 342 228 80 320 320

Likvida medel vid periodens slut 2 74 2 74 80

Koncernen

Kassaflödesanalys

*  Omklassificering av övriga långfristiga räntebärande fordringar från finansieringsverksamheten till investeringsverksamheten har skett i Q3 2013.   
Omklassificeringen omfattar även tidigare perioder. 
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Kommentarer till koncernens kassaflöde

Periodens förändring av kortfristiga placeringar uppgår 
till 507 MSEK (393) och investeringar i räntebärande 
värdepapper till -28 (0). Kassaflöde från investeringsverk-
samheten uppgår till 91 MSEK (-582). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten om -721 MSEK (-321) avser 
amorteringar och utbetald utdelning för perioden.

Likvida medel per 30 juni 2014 uppgår till 2 MSEK (74). 
Periodens kassaflöde uppgår till -79 MSEK (-246).

Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas 
av ett positivt rörelseresultat, en ökning av kortfristiga 
fordringar och kortfristiga skulder. I denna ökning av 
kortfristiga skulder ingår en nyttjad checkräkningskre-
dit på 79 MSEK. Justerat för ej kassaflödespåverkande 
poster såsom avskrivningar 427 MSEK (419), förändring 
avsättning avseende främst omstruktureringskostnader 
126 MSEK, resultat från andelar intressebolag -26 MSEK 
(26), försäljning av främst Rc3-lok -45 MSEK samt övriga 
poster 7 MSEK (-21) uppgår kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet till 649 
MSEK (493).

Investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 484 
MSEK (191) varav 396 MSEK (111) avser investeringar 
i fordon, främst i SJ 2000. Förändringen i immateriella 
tillgångar uppgår till 82 MSEK (57) som förklaras av inves-
teringar i nytt fordonssystem samt tidtabellsystem i SJ AB. 
Övriga investeringar uppgår till 6 MSEK (23). 

Koncernen
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MoDerBoLAGeT, MSEK 
Apr–juni

2014
Apr–juni

2013
Jan–juni

2014
Jan–juni

2013
Helår
2013

Nettoomsättning 1 596 1 588 3 073 3 058 6 125

Övriga rörelseintäkter 50 29 68 108 157

Summa rörelsens intäkter 1 646 1 617 3 142 3 166 6 283

Personalkostnader -456 -458 -1 024 -932 -1 821

Av- och nedskrivningar -211 -207 -412 -408 -813

Övriga kostnader -774 -843 -1 620 -1 722 -3 315

Summa kostnader -1 440 -1 509 -3 057 -3 061 -5 950

rörelseresultat 206 108 85 105 333

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 89

Resultat från andelar i intressebolag 22 - 12 - -130

Ränteintäkter och liknande poster 12 - 46 - 40

Räntekostnader och liknande poster -12 -9 -28 -30 -60

resultat före skatt 227 80 115 64 272

Periodens skatt -51 -23 -21 -10 -68

Periodens resultat 176 57 94 55 205

MoDerBoLAGeT

Resultaträkning i sammandrag

MoDerBoLAGeT, MSEK 
30 juni

2014
30 juni

2013
31 dec

2013

TILLGÅnGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 6 439 6 607 6 426

Immateriella anläggningstillgångar 210 144 170

Finansiella anläggningstillgångar 554 540 541

Summa anläggningstillgångar 7 204 7 291 7 136

omsättningstillgångar

Varulager 12 7 7

Kortfristiga fordringar 794 760 773

Kortfristiga placeringar 697 1 158 1 203

Kassa och bank 1 74 80

Summa omsättningstillgångar 1 504 1 999 2 063

SUMMA TILLGÅnGAr 8 708 9 290 9 199

eGeT KAPITAL ocH SKULDer

eget kapital 4 829 4 659 4 812

Skulder

Avsättningar 618 435 463

Långfristiga skulder 742 1 202 1 144

Kortfristiga skulder 2 518 2 995 2 781

Summa skulder 3 879 4 631 4 387

SUMMA eGeT KAPITAL ocH SKULDer 8 708 9 290 9 199

Balansräkning i sammandrag
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MoDerBoLAGeT

Kommentarer till moderbolagets 
resultat- och balansräkning

Moderbolaget, med styrelsens säte i Stockholm, ägs till 
100 procent av svenska staten. I moderbolagets verksam-
het ingår tågtrafik samt huvudkontorets funktioner. Trafik-
intäkter utgör den dominerande intäktskällan.  
      Nettoomsättningen i moderbolaget SJ AB uppgick un-
der perioden januari–juni till 3 073 MSEK (3 058). Övriga 
rörelseintäkter under 2013 bestod av skade- och stil-
leståndsersättningar avseende främst olyckan i Kimstad 
2010, samt erhållna försäkringsersättningar. Rörelseresul-
tatet har påverkats positiv med 30 MSEK som en följd av 
ett för SJ positivt utfall i Skiljenämnden. Under perioden 
medförde försäljning av lok en reavinst om 49 MSEK. 
Vidare har en upplösning av del av den reserv som avsat-
tes per 31 december 2013 avseende framtida förluster i 

intressebolaget Botniatåg AB stärkt rörelseresultatet med 
22 MSEK. Omstruktureringsreserven har belastat rörelse-
resultatet om 133 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 
115 MSEK (64). Periodens resultat uppgick till 94 MSEK 
(55). 
Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 1 
MSEK, jämfört med 74 MSEK vid utgången av föregående 
år. Eget kapital i moderbolaget uppgick vid periodens slut   
till 4 829 MSEK (4 659). Medelantalet anställda i moder-
bolaget uppgick till 2 891 (2 973).

Moderbolaget SJ ABs resultat- och balansräkning i 
sammandrag framgår av sidan 19 i denna rapport.
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noT 1: röreLSeSeGMenT

Koncernen rapporterar följande segment: SJ AB, trafikdrivande dotterbolag samt övriga dotterbolag.

April–juni 2014

MSEK SJ AB Trafikdrivande 
dotterbolag 

övriga
dotterbolag

 eliminering  Totalt

Intäkter från externa kunder 1 625 741 11 - 2 377

Intäkter från interna transaktioner 21 0 59 -80 0

Summa intäkter 1 646 741 70 -80 2 377

resultat före skatt 227 15 17 0 259

Tillgångar 8 708 632 632 -957 9 015

Skulder 3 879 497 357 -728 4 005

April–juni 2013

MSEK  SJ AB Trafikdrivande 
dotterbolag 

övriga
dotterbolag

 eliminering  Totalt

Intäkter från externa kunder 1 585 758 13 0 2 356

Intäkter från interna transaktioner 32 0 56 -88 0

Summa intäkter 1 617 759 69 -88 2 356

resultat före skatt 80 8 13 0 101

Tillgångar 9 290 570 693 -1 041 9 512

Skulder 4 631 480 395 -820 4 686

Januari–juni 2014

MSEK SJ AB Trafikdrivande 
dotterbolag 

övriga
dotterbolag

 eliminering  Totalt

Intäkter från externa kunder 3 087 1 501 23 - 4 612

Intäkter från interna transaktioner 54 0 121 -175 0

Summa intäkter 3 142 1 502 144 -175 4 612

resultat före skatt 115 27 26 -7 160

Tillgångar 8 708 632 632 -957 9 015

Skulder 3 879 497 357 -728 4 005

Januari–juni 2013

MSEK  SJ AB Trafikdrivande 
dotterbolag 

övriga
dotterbolag

 eliminering  Totalt

Intäkter från externa kunder 3 106 1 487 25 - 4 618

Intäkter från interna transaktioner 60 1 134 -195 0

Summa intäkter 3 166 1 488 158 -195 4 618

resultat före skatt 64 7 38 0 109

Tillgångar 9 290 570 693 -1 041 9 512

Skulder 4 631 480 395 -820 4 686

Januari–december 2013

MSEK  SJ AB Trafikdrivande 
dotterbolag 

övriga
dotterbolag

 eliminering  Totalt

Intäkter från externa kunder 6 167 2 946 48 - 9 160

Intäkter från interna transaktioner 116 2 261 -379 0

Summa intäkter 6 283 2 948 309 -379 9 160

resultat före skatt 272 54 50 -88 288

Tillgångar 9 199 685 642 -1 214 9 312

Skulder 4 387 575 393 -1 004 4 352

noTer

Noter

noT 2: evenTUALFörPLIKTeLSer 

I samband med upptagande av lån från Nordea och Nordiska Investeringsbanken i oktober 2012 ställdes nio SJ 3000 
tåg som säkerhet för upptagna lån. Redovisat värde för dessa tåg per den 30 juni 2014 uppgick till 885 MSEK   
(919 MSEK per den 31 december 2013). Redovisat värde för dessa upptagna lån uppgick per den 30 juni 2014 till 752 
MSEK (760 MSEK per den 31 december 2013).
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2014-06-30 2013-12-31

Koncernen Kategori värdering
redovisat 

värde
verkligt 

värde
redovisat 

värde
verkligt 

värde

Anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappers-
innehav

Finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultat Verkligt värde - - – –

Depositioner Hålles till förfall
Upplupet anskaff-

ningsvärde 173 173 188 188

Andra långfristiga fordringar
Finansiella tillgångar som kan 
säljas Verkligt värde 407 407 368 368

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 580 580 556 556

omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra 
fordringar

Lånefordringar och kund-
fordringar

Upplupet anskaff-
ningsvärde 422 422 483 483

Kortfristiga placeringar

Företagscertifikat
Finansiella tillgångar som kan 
säljas Verkligt värde 0 0 0 -

Obligationer
Finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultatet Verkligt värde 697 697 1 203 1 203

Summa omsättningstillgångar 1 119 1 119 1 686 1 686

Likvida medel

Kassa och Bank
Lånefordringar och kund-
fordringar

Upplupet anskaff-
ningsvärde 2 2 80 80

Summa likvida medel 2 2 80 80

Derivat

Ränteswapar
Derivat identifierat som 
säkringsinstrument Verkligt värde -10 -10 -8 -8

Valutaterminer
Derivat identifierat som 
säkringsinstrument Verkligt värde - - – –

Valutaterminer
Ekonomisk säkring som 
innehas för handel Verkligt värde - - 3 3

Summa Derivat -10 -10 -5 -5

Finansiella skulder

Leasingskulder
Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Upplupet anskaff-
ningsvärde 431 431 1 154 1 154

Banklån
Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Upplupet anskaff-
ningsvärde 753 753 760 460

Leverantörsskulder och andra 
skulder

Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Upplupet anskaff-
ningsvärde 432 432 504 504

Övriga skulder
Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Upplupet anskaff-
ningsvärde 190 190 333 333

Summa finansiella skulder 1 806 1 806 2 751 2 751

noT 3: UPPLySnInG oM verKLIGA vÄrDen AvSeenDe FInAnSIeLLA InSTrUMenT 

noTer

Bedömning av verkligt värde på finansiella instrument
Klassificeringen sker hierarkiskt i tre olika 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.

Värderingen till verkligt värde av de finansiella instrumenten i SJ-koncernen baseras på data enligt nivå 2.

Hierarkinivå för finansiella instrument värderade till verkligt värde Juni 2014 Dec 2013

Hierarki 1 0 0

Hierarki 2  1 094 1 566

Hierarki 3 0 0

Summa finansiella instrument värderade till verkligt värde 1 094 1 566



23SJ DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2014

Övrig information – koncernen

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den riskbild som redovisas i årsredovisningen för 2013 
är till största del oförändrad, och för utförlig beskrivning 
hänvisas till SJs Års- och Hållbarhetsredovisning 2013. 
Under perioden har fler tågbolag än tidigare ansökt om 
att köra trafik, främst mellan Stockholm och Göteborg, 
vilket kan komma att påverka SJs lönsamhet. 

Den 14 januari 2014 beslutade förvaltningsrätten i 
Stockholm att avvisa Konkurrensverkets ansökningar om 
upphandlingsskadeavgift. I skälen till beslutet anger för-
valtningsrätten att SJs verksamhet inte omfattas av lagen 
om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster (LUF) och att lagen således inte 
är tillämplig på SJs upphandlingar. SJ skulle därmed inte 
bli skyldigt att betala upphandlingsskadeavgift. Beslutet 
överklagades den 31 januari 2014 av Konkurrensverket. För 
att kammarrätten ska pröva målet krävs att den meddelar 
prövningstillstånd. Om Konkurrensverket vinner framgång 
med sitt överklagande och kammarrätten skulle finna att 
SJ är upphandlingsskyldigt enligt LUF, kan det medföra 
tidsutdräkt och därmed kostnadsökningar i framtida 
upphandlingar.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlig-
het med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrappor-
tering. Moderbolaget redovisar i enlighet med Årsredo-
visningslagen och med tillämpning av rekommendationer 
från Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning 
för juridiska personer.

Ändrade redovisningsprinciper
SJ använder sig av samma redovisningsprinciper såsom 
de har beskrivits i Årsredovisningen för 2013 med undan-
tag av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och 
förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2014. 

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument utgiven i november 2009

introducerar nya krav för klassificering och värdering av
finansiella tillgångar. I oktober 2010 ändrades IFRS 9
med krav för klassificering och värdering av finansiella
skulder samt bortbokning. I december 2011 ändrades
IFRS 7 vilket innebär utökade upplysningskrav i den pe-
riod när IFRS 9 tillämpas för första gången. I november
2013 utkom IASB med IFRS 9 Säkringsredovisning. Tid-
punkten för obligatorisk tillämpning av IFRS 9 har också
tagits bort från standarden (tidigare 1 januari 2015), 
varför detta datum för närvarande inte är känt. Företags-
ledningens bedömning är att tillämpningen av IFRS 9 kan 
påverka de redovisade beloppen i de finansiella rap-
porterna vad gäller koncernens finansiella tillgångar och 
skulder. Företagsledningen har ännu inte genomfört en 
detaljerad analys av effekterna vid tillämpning av IFRS 9 
och kan därför ännu inte kvantifiera effekterna.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag
Standarden behandlar upplysningar om andelar i dotter-
bolag, intressebolag och andra bolag. Upplysningarna är
omfattande och ska hjälpa läsaren av den finansiella
rapporten att bedöma vilken påverkan innehavet i andra
enheter kan utgöra. Upplysningar som ska lämnas är
bland annat vilket bestämmande inflytande som finns,
vilka väsentliga bedömningar eller antaganden som
gjorts. Det ska även informeras vilka samarbetsarrang-
emang som föreligger. Standarden trädde i kraft 1 januari 
2014 inom EU.

ÖVRIG INFORMATION
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Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksam-
het, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder bolaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför.

  Stockholm den 14 augusti 2014

  Jan Sundling
  Styrelsens ordförande

  Mikael Stöhr  Gunilla Wikman  
                          Styrelseledamot                                                                                    Styrelseledamot

 Michael Thorén  Mikael Staffas
 Styrelseledamot  Styrelseledamot

 Per Hammarqvist Hans Pilgaard Erik Johannesson 
 Styrelseledamot  Styrelseledamot Styrelseledamot

  Crister Fritzson
   Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Försäkran

 Ulrika Dellby Lena Olving Siv Svensson
                            Styrelseledamot                                       Styrelseledamot                                      Styrelseledamot

FÖRSÄKRAN
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Rapporttillfällen
 

Delårsrapport juli–september: 23 oktober 2014
Bokslutskommuniké januari–december: februari 2015
Årsredovisning 2014: mars 2015

Ekonomisk information beställs från SJ AB, Stab Kommunikation, 105 50 Stockholm och finns även på sj.se.  
SJs presstjänst 010-751 51 84. 

Pressmeddelanden april–juni 2014

Ett urval av SJs pressmeddelanden under det aktuella kvartalet: 

2014-05-08 SJ presenterar Sveriges första gröna resguide

2014-05-07 SJ förbättrar trafikinformationen

2014-04-28 Delårsrapport jan-mars 2014: SJ ökar punktligheten och minskar kostnaderna

PRESSMEDDELANDEN
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SJ AB 105 50 Stockholm Vasagatan 10 Org.nr: 556196-1599 Tel: 010-751 60 00 info@sj.se sj.se

Definitioner
Avkastning på eget kapital
Resultat (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen  
i procent av genomsnittligt eget kapital för 12 månadersperioden.

Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat (rullande 12 månader) dividerat med genomsnitt-
ligt operativt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader  
(rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt sysselsatt  
kapital för 12 månadersperioden.

Egentrafik
Trafik som SJ bedriver på kommersiella grunder eller avtalad 
trafik som helt eller delvis finansieras av biljettintäkter.

Entreprenadtrafik
Trafik som SJ bedriver på uppdrag av regionala kollektivtrafik-
myndigheter.

Kortfristiga placeringar
Begreppet kortfristiga placeringar i balansräkningen för moder-
bolaget avser placeringar med en löptid på mellan 0 och 360 
dagar. För koncernen avses räntebärande placeringar med en 
löptid på mellan 91 och 360 dagar. Även längre obligationer som 
innehas för handel ingår i kortfristiga placeringar oavsett löptid.

Likvida medel
Begreppet likvida medel är summan av kassa och banktillgodo-
havanden samt räntebärande placeringar med en löptid på högst 
90 dagar vid anskaffningstidpunkten.

Miljöindex
Mäts löpande i ombordundersökningen och visar hur miljömed-
vetet kunderna anser att SJ är.

Nettoskuld
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus ränte-
bärande tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus räntebä-
rande tillgångar i förhållande till eget kapital.

Nöjd kundindex 
Mått på hur nöjd en resenär är som kund hos SJ med hänsyn till 
sina samlade reseupplevelser med SJ de senaste 12 månaderna. 

Operativt kapital 
Genomsnittligt eget kapital och nettoskuld. 

Punktlighet
Definieras för fjärrtåg och regionaltåg som rätt tid plus 5 minuter. 

Regularitet 
Andel tåg som avgår från utgångsstation och kommer fram till 
slutstation enligt den plan som gäller två dygn innan trafikdygn.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet
Eget kapital inklusive ägares innehav utan bestämmande  
inflytande andel i procent av totala tillgångar.

Sysselsatt kapital
Totala tillgångar minskad med icke räntebärande skulder och icke 
räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder.

Här är SJs tåg
SJ 3000 (X55) 
SJs senaste snabbtåg som 
kompletterar och i vissa fall 
ersätter SJ 2000. 
Utrustade med SJ Ombord, 
ett nytt servicekoncept för 
information och underhållning.
Maxhastighet: 200 km/h.
Längd: 107 meter.
Mat och dryck: Bistro med 
fullständiga rättigheter.
I trafik: Sedan 2012.
Fritt wi-fi.

SJ 2000 (X2) 
Bekväma snabbtåg för långa resor, 
vanligtvis mellan större orter.
Maxhastighet: 200 km/h.
Längd: 140 eller 165 meter.
Mat och dryck: Bistro med 
fullständiga rättigheter.
I trafik: Sedan 1990.
Fritt wi-fi.

Regina (X50-X52) 
Snabbgående regionaltåg för trafik 
mellan större och mindre orter.
Maxhastighet: 200 km/h.
Längd: 54 eller 80 meter.
Mat och dryck: Vanligtvis ingen 
bistro.
I trafik: Sedan 2002. 

InterCity och Nattåg 
Klassiskt loktåg för längre resor.
Maxhastighet: 160 km/h.
Längd: Beror på antal vagnar, 
men en vagn är 26,4 meter lång 
och ett lok är 15,5 meter.
Mat och dryck: Varierar, men ofta 
bistro med fullständiga 
rättigheter.
I trafik: Vagnarna är byggda på 
1980-talet. Upprustade 
2009-2011. 

Dubbeldäckare (X40) 
Snabbgående och mjukb rom-
sande tvåvåningståg. Dubbel-
däckaren används för regionala 
resor med många stopp på vägen.
Maxhastighet: 200 km/h.
Längd: 53 eller 80 meter.
Mat och dryck: Ingen bistro.
I trafik: Sedan 2005.
Fritt wi-fi.

Regionaltåg (X12) 
Motorvagnståg för korta och 
medellånga sträckor i regional 
trafik.
Maxhastighet: 160 km/h.
Längd: 50 meter.
Mat och dryck: Ingen bistro.
I trafik: Sedan 1991.

DEFINITIONER

Varumärkesindex
Mått på hur SJ som företag (varumärket) uppfattas av resenärerna

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

Yield
Egentrafikintäkter dividerat med personkilometer. 
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