
 
 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

SJ - Bredbandsoperatör 
En investering i tiden 

Kandidatuppsats inom Informatik 

Författare: Mattias Hultström 

 Magnus Sköld 

 Johan Stighagen 

Lärare: Mats Apelkrans 

Jönköping  Vt. 2005 



 
 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

SJ – Internet Service Provider
An investment of today 

Bachelor Thesis in Informatics 

Authors: Mattias Hultström 

 Magnus Sköld 

 Johan Stighagen 

Tutor: Mats Apelkrans 

Jönköping  Spring, 2005 



 

 i

Kandidatuppsats inom Informatik 

Titel: SJ - Bredbandsoperatör 

Författare: Mattias Hultström 

 Magnus Sköld 

 Johan Stighagen 

Handledare: Mats Apelkrans 

Datum:  2005-06-01 

Ämnesord SJ, IT-investeringar, Icomera, trådlösa tekniker 

Sammanfattning 
Restid är idag en stor del av många arbetande människors vardag. Storföretagens många 
omorganisationer har lett till att anställda har längre resor till sina arbetsplatser idag än tidi-
gare. Fler och fler finner av denna anledning det fördelaktigt att kunna arbeta under sin res-
tid. Syftet med denna uppsats är att beskriva tekniken som ligger som grund för SJs, statens 
järnvägars, trådlösa Internetsatsning samt att studera om SJ har gjort en väl genomtänkt IT-
investering.  

SJ har granskat de konsekvenser investeringen kommer att få för företaget likviditet. Effek-
terna beskrivs dock av SJ som ringa och hela investeringen beräknas kunna finansieras med 
befintligt kapital. Således söker SJ inte ytterligare kapital för genomförandet. De svårbe-
dömda faktorerna som det är svårt att sätta värden på är SJ medvetna om. SJ har valt att 
inte kalkylera på några positiva eller negativa svårbedömda effekter. Detta kan således 
sammanfattas som att SJ har en neutral ställning till de svårbestämda effekterna.  

SJ har noggrant tagit ställning till de alternativa uppkopplingsmöjligheter deras kunder er-
bjuds. SJ har studerat och utvärderat sina konkurrenter och gjort jämförelser med andra 
hotspot-lösningar. Faktorer som egna 3G-kort i datorn, priset, driftsäkerheten, hastigheten, 
uppgraderingsmöjligheten och säkerheten för tjänsten är bara några faktorer som SJ disku-
terat fram och analyserat som avgörande faktorer i framtiden. 

SJ har använt en nuvärdesmetod som är en allmän vedertagen kalkylmodell och väl lämpad 
för investeringsbedömning. Den risk som investeringen innebär för SJ har kalkylerats ut-
ifrån SJ sedvanliga kalkylränta som används till alla SJs investeringar. SJ har bestämt sig för 
att investeringen skall betala sig helt själv. Utöver de kalkylerade intäkterna har de svårbe-
dömda synergieffekterna i form av ökat resande ej tagits i beaktande. I framtiden är det 
möjligt att SJ kommer att kunna åtnjuta ett ökat resande som indirekt kan härledas till det 
mervärde som denna investering medför. 

Den huvudfråga som denna uppsats skall besvara; Har SJ gjort en väl genomtänkt IT-
investering? Vår uppfattning att den investering SJ gjort är väl genomtänkt. SJ har följt 
samtliga steg genom investeringsprocessen på ett välstrukturerat och väl genomarbetat sätt. 
Hänsyn till betalningskonsekvenserna har tagits samt SJ avkastningskrav. De tekniska 
aspekterna har även övervägts och saknar enligt vår bedömning större begränsningar för 
framtiden.  
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Abstract 
Traveling is today an important part of business people’s everyday activities. Major corpo-
rations have over the past few years reorganized their organisations. These changes have 
caused people to more often travel a longer way to their offices. More and more people 
find it advantageous to use their time for travelling by being able to work at the same time. 
The purpose of this report is to describe the technology that made it possible for SJ, a 
Swedish railroad company, to provide this service for their customers, as well as investigat-
ing whether their investment is well considered. 

SJ have investigated the consequences of the investment considering the company’s liquid-
ity. The impact is too small though to cause SJ any need of additional capital.  Hence SJ will 
finance the investment with present capital assets. Some factors regarding an investment 
are difficult to estimate, which SJ is aware of. SJ have chosen not to calculate with any posi-
tive economic synergy effect and have thereby utilized a neutral conduct towards the ef-
fects.  

The corporation has carefully considered the options that their customers have. SJ have 
evaluated their competition and made comparisons with similar hotspot services. Factors 
like 3G cards in laptops, the price, durability, performance, system upgrades and security 
are just a few of the factors SJ have analyzed and consider to be of importance. 

The model for calculations used during the investment process is a net present value 
model. It is considered to be suitable for investment estimations. The risks of the invest-
ment have been considered by SJ to be the same as for the company’s other investments. 
Therefore SJ have used the same calculation interest as for its other investment. It has 
throughout the investment process been SJ’s intention that this investment should generate 
enough revenues to cover its own costs.  

The main question of this report is to determine whether SJ have made a well accom-
plished investment or not. Our opinion is that the investment SJ has made is well consid-
ered. They have accomplished all of the steps in the investment process in a well structured 
manor. They have taken the liquidity consequences into consideration and also paid atten-
tion to the profit of the investment. Moreover has the technical aspects of the investment 
been measured and have, according to our opinion, no major limitations for the future.  
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1 Inledning 
 
Det här kapitlet ska ge läsaren en uppfattning om valt problemområde. Först presenteras tre citat som 
väckte vårt intresse. Därefter följer en bakgrund till problemområdet. Detta ska sedan mynna ut i en pro-
blemformulering, frågeställning och uppsatsens syfte. Därefter följer perspektiv och avgränsningar. 

 

Nedan följer tre citat som beskriver den utveckling som för tillfället pågår inom resemark-
naden. 

Det var länge sedan sist, men nu finns det en anledning för affärsresenärer att älska 
SAS igen: trådlöst Internet i alla klasser, ombord på alla interkontinentala flighter!” 
(Ohlén, 2005:A) 

”Goda nyheter för dig som har en bärbar dator förberedd för trådlösa nätverk: SJ instal-
lerar Internetuppkoppling i alla X2000-tåg. Sammanlagt utrustas 85 tåg, inklusive de 
nya dubbeldäckarna som har köpts in för att trafikera Mälardalen, med den nya tekni-
ken som levereras av Göteborgsföretaget Icomera.” (Ohlén, 2005:B) 

”Under våren lanserar British Airways trådlös Internetuppkoppling i 80 lounger runt 
om i världen. Först ut blir loungerna på Heathrow och Gatwick som får den trådlösa 
tekniken i slutet av april.” (SBTA, 2004) 

1.1 Bakgrund 
Restid är idag en stor del av många arbetande människors vardag. Inte nog med att anställ-
da reser mer i tjänsten. Storföretagens många omorganisationer har lett till att anställda 
också många gånger har längre resor till sina arbetsplatser idag än tidigare. Fler och fler fin-
ner av denna anledning det fördelaktigt att kunna arbeta under sin restid.  

Idag är nästan alla nya bärbara datorer utrustade med trådlöst nätverkskort. Detta har inne-
burit nya möjligheter för transportbolagen att locka till sig resenärer. Genom att tillhanda-
hålla en trådlös uppkoppling kan transportbolagen erbjuda resenärer att arbeta med upp-
kopplade dator på tåget, något som inte var möjligt i den här utsträckningen för några år 
sedan (Icomera, 2005:B). 

Resebranschen har sedan terroristattentaten 2001 genomgått stora strukturella förändring-
ar. Effekten av terroristattackerna var att flygresandet minskade (Luftfartsinspektionen, 
2001). För att åter locka resenärer till att resa med flyg startades ett priskrig. Lågprisflyg har 
tvingat övriga flygbolag att sänka priserna och utgör idag ett reellt alternativ till markburen 
transport som bil och tåg (Luftfartsverket, 2003). SAS har som ett led i att stärka sin mark-
nadsposition bland affärsresenärer under den senaste tiden börjat lansera Internetuppkopp-
ling på sina flygningar.  

SJ, statens järnvägar, är ett svenskt företag som under början av 2000-talet lidit förluster 
(SJ, 2005:B). I ett led att stärka sin position på den Svenska transportmarknaden har SJ be-
slutat att installera ett system för trådlös Internetuppkoppling på sina tåg. Investeringen, 
som uppgår till 90 miljoner kronor, kommer att beröra 85 tåg av typerna X2000 och X45. 
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Leverantören av systemet heter Icomera vilka tidigare har levererat samma lösning till Linx 
som trafikerar sträckan Stockholm-Oslo (Lindstedt, 2005).  

Tekniken som Icomera sålt till SJ bygger på en teknik som är en kombination av 3G, Wi-Fi, 
Satellit, GPRS och GPS. Systemet bygger på att dessa databärare översätts till vanlig trådlös 
standard av typen 802.11b som används i datorer med trådlös utrustning (Icomera, 2005:B) 

Tekniken går framåt och snart kommer större delen av SJs tåg att färdas genom områden 
där andra trådlösa tekniker för slutanvändare redan finns. Resenärerna kan koppla upp sig 
mot Internet med hjälp av en mobiltelefon eller med ett 3G kort som sätts in i datorn.  

Sveriges 3G-operatörer går ut hårt med erbjudanden om låga avgifter och subventionerade 
telefoner vilka ger tjänster liknande vad bärbara datorer kan erbjuda. 

GPRS är den enda tekniken som är fullt utbyggd och samkörs med det traditionella GSM-
nätet. Tekniken används av många för trådlös Internetuppkoppling.  

Många glesbygdskommuner satsar hårt på Wimax-tekniken för att erbjuda Internet trådlöst, 
ett system som på många sätt är överlägset tidigare tekniker. Intel, en av marknadens le-
dande leverantörer av trådlösa kort till bärbara datorer meddelar att de under 2007 kommer 
att lansera Wimax i sina trådlösa nätverkskort (IDG, 2005). 

1.2 Problemformulering 
För att minska riskerna med SJs investering finns det möjlighet att kartlägga de olika tekni-
ker som kan komma att konkurrera med SJs trådlösa satsning. 

I bakgrunden presenterade vi kort andra tekniker som gör det möjligt att koppla upp sig 
mot Internet under en tågresa. SJ gör en investering i en föränderlig miljö där utvecklingen 
av tekniken hela tiden går framåt. Därför finns det orosmoment att investeringen ska se sig 
förbipasserad av andra tekniker i framtiden. Risken finns att resenärerna använder sig av 
andra tekniker för uppkoppling eller att de helt enkelt väljer andra färdmedel för att tekni-
ken gör det möjligt att koppla upp sig även där.  

Återbetalningen av investeringen är en annan faktor som spelar in. Målet med en invester-
ing är att den ska betala av sig så snabbt som möjligt och därefter börja ge avkastning 
(Ohlsson, 2003). Det finns ett antal olika faktorer som har betydelse vid en investering på 
90 miljoner i en föränderlig miljö. Dessa faktorer bör noga ha undersökts innan invester-
ingen genomfördes. 

1.3 Frågeställning 
Med utgångspunkt från problemformuleringen har vi valt att presentera följande frågeställ-
ning:  

”Har SJ gjort en väl genomtänkt IT-investering?”.  

För att kunna svara på huvudfrågan har vi brutit ner den i fyra delfrågor:  

- Hur har SJ diskuterat användarnas andra alternativ för uppkoppling? 

- Hur har SJ förhållit sig till den risk som investeringen innebär? 

- Hur kan SJ förvänta sig att investeringen skall återbetala sig? 
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- Har SJ använt sig av någon speciell kalkylmodell för att beräkna avkastningen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att:  

• Utvärdera om SJ har gjort en väl genomtänkt IT-investering 

• Undersöka tekniken som ligger som grund för SJs investering  

1.5 Perspektiv och avgränsningar 
Perspektivet som denna rapport representerar kommer att vara detsamma som innehavs av 
SJ. För att svara på om SJ har gjort en väl genomtänkt investering har vi därför valt att ha 
SJs perspektiv på rapporten.  

Denna uppsats kommer att avgränsa sig till SJ. Vi studerar inte hela företaget utan avgrän-
sar oss till den delen som är i kontakt med IT-investeringen. Investeringen påverkar hela 
företaget eftersom vinsten/förlusten och mervärdet av investeringen påverkar hela företa-
get. Därför kommer vi att ha det i åtanke när arbetet fortgår. Ingen direkt jämförelse med 
andra transportbolag kommer att göras utan fokus ligger på SJ. Uppsatsen kommer dock 
att nämna andra transportbolag, detta för att bättre kunna svara på den befintliga fråge-
ställningen och uppfylla syftet med arbetet. 
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2 Metod 
 

Det här kapitlet presenterar vald metod. Avsnittet inleds med en litteraturstudie och källkritik. Sedan pre-
senteras enligt Goldkuhl (1998) ett klargörande av kunskapsläge samt intressenter till rapporten. Därefter 
presenteras valet av den kvalitativa undersökningen som arbetet innehar. Kapitlet avslutas med intervjuan-
sats, reliabilitet och validitet. 

2.1 Litteraturstudie 
Att skiva en uppsats inom ett ämne som berör morgondagens teknik innebär att vi måste 
vara aktsamma och kritiska till den information som finns. För att skriva denna uppsats 
krävs det facklitteratur som är relativt nyskriven. Facklitteratur som används i referensra-
men kompletteras med information funnen på aktuella Internet-resurser och tidskrifter. Ef-
tersom teknikerna som används är relativt nya finns det begränsat med källor i form av 
böcker. Information från källor på Internet har därför inhämtats. Vi har använt sökmotorn 
Google. Exempel på sökord vi använt oss av är SJ, Icomera, Wi-Fi, Wimax med mera. Ef-
tersom uppsatsen behandlar ett aktuellt ämne vill vi påpeka för läsaren att vi är medvetna 
om den föränderlighet som finns med tekniken och det dagsaktuella ämnet.  

Avsikten med litteraturstudien var att skapa en bild av hur en väl genomtänkt investering 
genomförs. Detta skapade kriterier för analys då vi kunde jämföra SJs investeringsprocess 
med det normativa sättet som litteraturen föreskriver.  

2.2 Källkritik  
Alla källor som arbetet utgår ifrån är granskade utifrån vissa principer. Källor kan, enligt 
Thurén (1997) vara skriftliga, muntliga eller rentav material som är synligt. Varje källa är an-
tingen av primär eller sekundär karaktär. Vår princip är att i första hand använda oss av 
primär- före sekundärkällor. En förutsättning för ett lyckat arbete är att alltid vara frågan-
de/granskande inför varje litteraturval. Genom att vara frågande/granskande kan vi avgöra 
om innehållet är av primär- eller sekundär källa och om texten är användbar (Thurén, 
1997). 

Varför? Vad är avsikten/syftet med informationen? Är materialet skrivet ur ett objektivt 
perspektiv? Är texten användbar? Stämmer det verkligen; dubbelkontrollera gärna på flera 
ställen (Thurén, 1997). 

Vem? Är det en Primärkälla? Är det ett företag, organisation, myndighet eller privatperson 
som står bakom texten. Har personen gjort egna tolkningar av texten? (Thurén, 1997). 

När? Tidssambandet har stor betydelse för texten, ur olika tidsperspektiv kan texten förlo-
ra sin relevans.  

I denna princip prioriterar vi att alltid använda oss av det senast uppdaterade materialet för 
att säkerhetsställa uppsatsens validitet och reliabilitet (Thurén, 1997). Genom att titta på 
dessa principer i valet av källor har vi tagit ett steg närmare i att säkerställa grunden för 
uppsatsen. Som en avslutning vill vi bara nämna ett citat från Thurén (1997),  

”En bra källa är oberoende av uppgiften den behandlar, nära i tid, aktuell, ändamålsen-
lig och går att belägga” (Thurén, 1997) 
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2.2.1 Utgångsläge för teori- och empiriinsamling 
Goldkuhl (1998) förespråkar att man i en rapport klargör sitt utgångsläge för teori- och 
empiriinsamling. Nedan följer vår beskrivning av utgångsläget: 

Vi har en viss kunskap om tekniken bakom trådlöst Internet. Kunskapen kommer från en 
av författarna till uppsatsen som driver eget företag och bland annat säljer trådlösa lösning-
ar. För att bekräfta vår kunskap har vi införskaffat oss litteratur inom ämnet teknik och 
trådlös kommunikation, detta för att säkerställa kunskapen. Vi har även kunskap om inve-
steringar och investeringsbeslut genom studier på Högskola. Dock är denna kunskap inte 
tillräcklig för att på ett tillfredsställande sätt uppnå syftet med uppsatsen, därför presenteras 
litteratur kring investeringar.  

Eftersom SJ, som tidigare framgått, ett av de första tågbolagen i världen att utrusta sina tåg 
med trådlös Internetuppkoppling finns det begränsad kunskap om vår frågeställning sedan 
tidigare. Vi hoppas att genom en intervju samla in relevant empiri som ska leda oss fram till 
att uppfylla syftet med uppsatsen. Om vi bryter ut frågeställningen till ett avsnitt om tekni-
ken som används och ett avsnitt om grunder för investering finner vi ett brett utbud av 
kunskap att hämta in från litteratur, akademiska arbeten och intervjuer.  

Vi ska hämta in kunskap om investeringar och tekniker från litteraturstudier samt konstruk-
tivt och kritiskt granska den insamlade informationen. Därefter kommer vi att reflektera 
över vår egen kunskap och sätta den i sammanhang med de insamlade teorierna. Empirin 
analyseras och antingen bekräftas, eller dementeras av teorier som vi presenterar. Detta 
kommer att leda fram till att uppsatsen uppfyller sitt syfte och svarar på frågeställningen.  

 

2.2.2 Intressenter till uppsatsen 
Identifiering av kunskapsintressenter innebär att identifiera troliga intressenter av arbetet, 
d.v.s. tänkbara kunskapsanvändare och andra berörda intressenter (Goldkuhl, 1998). 

I detta arbete finns det två olika målgrupper. Den första målgruppen är de som berörs di-
rekt av arbetet, det vill säga SJ och till viss del Icomera. SJ berörs på så sätt att vi ska stude-
ra en del av företaget och analysera deras investering. Icomera berörs av att vi undersöker 
tekniken som gör det möjligt att erbjuda resenärer trådlös Internetuppkoppling. Vi utgår 
ifrån den teknik som Icomera använder sig av och studerar dessa tekniker närmare. Vi be-
rör även tekniker som gör det möjligt för resenärerna att koppla upp sig mot Internet på 
tåget genom andra sätt än SJs uppkoppling. 

Den andra målgruppen utgör externa intressenter. Med externa intressenter avser vi tågre-
senärer samt andra transportbolag som funderar över att investera i trådlös Internetupp-
koppling. Om det kommer att bedrivas vidare forskning kring valt ämnesområde kommer 
dessa forskare att vara intressenter. 

2.3 Kvalitativ vs. Kvantitativ studie 
Kvalitativa studieformer beskrivs av Andersen (1998) som den förstående inriktningen me-
dan den kvantitativa formen är den som är förklarande och syftar till att bevisa samband, 
trender och tendenser. Den kvantitativa studien bereder oss möjlighet att förutspå ett resul-
tat och därefter i analysen bevisa desamma. Den kvalitativa studien däremot lyfts fram som 
den som skapar en djupare förståelse av problemområdet. 
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Det är vår avsikt att denna studie skall vara av den kvalitativa karaktären. Vi har inget förut-
spått resultat och vi har inte för avsikt att bevisa något samband. Avsikten med denna stu-
die är att finna en förståelse för SJs resonemang och därefter analysera detta mot vederta-
gen teori på området. Vi vill få insikt i problemets komplexitet och skapa förståelse för SJs 
resonemang samt analysera detta.  

Andersen (1998) menar att det är de renodlade formerna av kvalitativ eller kvantitativ stu-
die som är undantagen bland alla de studier som genomförs. I realiteten är skiljelinjen mel-
lan de två hårfin och skillnaden mellan de två i verkliga genomförda studier diffus. 

Vår studie är avsedd att vara av den mer kvalitativa formen där analys av händelseförlopp 
och tillvägagångssätt analyseras snarare än verkliga siffror. Ingen statistik kommer att föras 
i denna rapport. 

”Kvalitativa undersökningar utgår främst från vad människor sagt, skrivit, tänkt och gjort samt resultatet 
av människors beslut och handlingar i form av byggnader produkter, symboler etc. Kvalitativa studier är 
inriktade på tolkningen.” (Andersen, 1998) 

Vår avsikt är att få insikt i SJs tankesätt och utvärdera detta närmare. Exempel på kvalitati-
va övergripande frågeställningar är: Hur har investeringsprocessen gått till och hur har man 
resonerat? Vilken syn har företaget på investeringens roll i framtidens SJ? Hur kan denna 
syn härledas till litteratur på området? Vilken teknik har möjliggjort den investering SJ nu 
genomför. 

2.4 Induktiv vs deduktiv ansats 
”Induktion är när vi utifrån en enskild händelse sluter oss till en princip eller en generell lagbundenhet. 
Här utgår vi från empiri för att sluta oss till generell kunskap om teorin” (Andersen, 1999) 

Arbetet har haft ett induktivt tillvägagångssätt. Uppsatsen har studerat SJs investering, vil-
ket är en enskild händelse, och efter insamlandet av empirin har de generella teorierna vi 
presenterat om trådlösa tekniker, investeringar och kalkyler applicerats. 

Deduktion är motsatsen till induktion. Detta tillvägagångssätt innebär att gå bevisets väg 
och när man utifrån generella principer kommer fram till slutsatser om enskilda händelser. 
Om en tes ska testas är en deduktiv ansats lämplig. Arbetet saknar tes vilket gör att en de-
duktiv ansats skulle ha en begränsad applicerbarhet på detta arbete (Andersen, 1999). 

2.5 Intervjuansats 
I detta avsnitt beskrivs den genomförda intervjun samt det arbete som förgick densamma. 

2.5.1 Intervjuteknik 
Merriam (1994) hävdar att man vid studier av en isolerad händelse med fördel kan använda 
öppnare och mindre strukturerade former för intervjuer. På detta sätt låter man den inter-
vjuade ge sin version med grund i dennes uppfattning om hur forskningsområdet är struk-
turerat.  Vidare argumenterar Merriam (1994) att ostrukturerad intervjuform är nödvändig 
om forskaren har avgränsad insyn på området och kunskapen om företeelsen begränsad. 

Vår insyn i SJs investering var i startskedet för denna rapport klart begränsad. Diverse tid-
ningsartiklar och pressmeddelanden fick oss att uppmärksamma investeringen. En ostruk-
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turerad form är därför att föredra då det kommer att sätta oss in i det perspektiv som SJ 
har på sin investering 

En striktare och mer strukturerad form skulle, enligt Merriam (1994) tvinga den intervjuade 
att återge sin version med grund i forskarens verklighetskategorisering vilket inte skulle vara 
önskvärt i detta fall. 

Bell (2000) talar om vikten av att det finns en styrning i intervjun för att garantera att re-
spondenten likväl som intervjuaren håller sig inom intervjuns tema. Den fokuserade inter-
vjun hjälper båda parter att hålla sig på rätt spår samtidigt som den ger respondenten möj-
lighet att svara fritt med grund i sin egen verklighetskategorisering. När SJ kontaktades för-
sågs de i förväg med ett antal fokuspunkter för att den vi senare intervjuade kunde vara väl 
förberedd på det vi sökte svaret på.  

2.5.2 Rätt personer 
Merriam (1994) talar om hur problem kan uppstå i sökandet efter rätt respondenter. Ett 
vanligt tillvägagångssätt är att tillfråga en nyckelperson om vilka personer som kan tänkas 
besvara de frågor man avser ställa. Aktsamhet bör dock iakttagas av intervjuaren så att den-
ne inte blir missledd av en på området mycket intresserad, men mindre kunnig person som 
åtar sig att svara på de frågor man ställer. Vår kontakt på SJ har, som tidigare nämnts, givits 
möjlighet att på förhand granska de fokuspunkter vi satt upp, likväl som syftet med uppsat-
sen. Kontakten har därefter blivit informerad av oss om att vi i ett första skede söker re-
spondenter för de fokuspunkter vi tidigare satt upp. Merriam (1994) menar att man genom 
detta förfarande, i den mån det är möjligt, undviker ovannämnda problem med okunniga 
respondenter. 

2.5.3 Urval 
Vi eftersökte en nyckelperson som besatt den information vi behövde. Vi letade upp en 
kontaktperson som skulle kunna leda oss till en nyckelperson på företaget. 

Kontakten med SJ etablerades genom SJs presschef, Kajsa Moström. I ett pressmeddelande 
fann vi Kajsa Moströms namn. Vid kontakten med henne skickades vi vidare till Thomas 
Oberlander som är den som hela tiden varit huvudansvarig för projektet. Thomas Ober-
lander är projektledare vid SJs division för affärsutveckling. Det har varit ett antal personer 
inblandade i projektet men Thomas Oberlander är den enda som har varit med hela tiden. 
Valet att ha honom som respondent vid en intervju blev därför naturligt.  

2.5.4 Utformning av fokuspunkter 
För att utforma fokuspunkterna (se bilaga 1) användes tidningsartiklar och teori. Intresset 
kring uppsatsämnet väcktes av tidningsartiklar, vilka gav upphov till uppsatsens frågeställ-
ning. För att på ett bra sätt kunna skapa fokuspunkter till intervjun läste vi in oss på teorier 
relevanta inom området. Kunskap kring valt ämne anskaffades och med hjälp av frågeställ-
ningen och funderingar kring tidningsartiklarna skapades fokuspunkter, vilket är formen vi 
valt att arbeta efter. Syftet med frågorna var att de skulle utgöra en riktlinje för intervjun. 
För att vara säkra på att införskaffa den information som behövdes för att svara på uppsat-
sens frågeställning och uppfylla syftet med uppsatsen, använde vi oss av följdfrågor till fo-
kuspunkterna.  
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Fokuspunkterna delades upp i två avsnitt, generella frågor om tekniken som användes till 
investeringen och frågor om SJs förfarande vid en investering. De generella frågorna var till 
för att respondenterna skulle berätta generellt om investeringen, med fokus på tekniken. 
Frågorna om SJs förfarande vid en investering berörde det mesta kring en investering och 
var generella för SJ, men inte specifikt relaterade till Icomera-affären. Dock ställde vi följd-
frågor under intervjun som berörde investeringen.  

Vid intervjun fanns uppsatsens frågeställning med i de fokuspunkter som vi använde vid 
intervjun. Det dokument som skickades till SJ inkluderade dock inte uppsatsens frågeställ-
ning, men väl dess syfte. Vår avsikt med detta var att inte styra respondenten med fråge-
ställningen och därigenom undvika en intervjuareffekt. Patel & Tibelius (1987) stöder detta 
förfarande. Patel & Tibelius (1987) menar att det kan uppkomma en intervjuareffekt vilket 
är en effekt av påverkan från den som ställer frågorna. Påverkan på respondenten kan leda 
till att respondenten inser hur frågan ”bör” besvaras. Denna risk minskades avsevärt när vi 
inte bifogade uppsatsens frågeställning i fokuspunkterna. 

2.5.5 Tid vs. Struktur 
Bell (2000) beskriver vidare förhållandet mellan tid och struktur och hur en serie ostruktu-
rerade svar tar avsevärt mycket mer tid i anspråk i den efterföljande analysfasen. En siffra 
som nämns är att hundra timmar är tillräckligt för endast ett fåtal intervjuer.  

Vår avsikt är således att fokusera intervjuns riktning så att en balans mellan frihet för re-
spondenten och tid till analys infaller. Bell (2000) menar att sådan balans uppnås genom 
fokuspunkter för intervjun.  

2.5.6 Skevhet 
Skevhet är något som, enligt Bell (2000) infaller vid varje intervju i någon grad. En bi-
dragande orsak till att detta uppstår är att intervjuaren, ofta omedvetet, på ett eller annat 
sätt påverkar respondenten. Skevheten kan enligt Bell (2000) uppstå genom att personen 
som genomför intervjun besitter kunskap eller erfarenheter inom området, alternativt har 
starka åsikter om det.  

Det bästa är att erkänna detta faktum och göra det man kan för att minimera faktorn. Bell 
(2000) menar att man måste vara medveten om sin egen inställning inom området så att 
den man intervjuar inte påverkas. Om man har starka åsikter eller erfarenheter inom ett 
visst område kan det således påverka respondenten negativt. Merriam (1994) rekommende-
rar att man för att undvika påverkan bör ”… vara neutral och icke-bedömande, oberoende av hur 
mycket respondentens svar kan bryta mot intervjuarens egna normer och värderingar”. (Merriam, 1994) 

Således är det vår avsikt att undvika att ställa vinklade eller ledande frågor likväl som att, i 
den mån det är möjligt, undvika att låta våra egna erfarenheter eller kunskaper påverka re-
spondenten. I den mån detta händer är det vår avsikt att vara uppmärksamma och doku-
mentera detta. 

2.5.7 Uppförande vid intervju 
Bell (2000) talar om två punkter man särskilt bör lägga vikt på vid intervjuer. Dels är det in-
tervjuarens skyldighet att informera respondenten om vad informationen denna tillhanda-
håller kommer att användas till, men även vilket syftet med undersökningen är. Intervjua-
ren bör därefter bekräfta med respondenten att han har dennes tillåtelse att använda re-
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spondenten som källa, anonymitet kan i vissa fall vara i respondentens intresse. I kontakten 
med SJ har vi sett till att ovan nämnda faktorer följts. Syftet skickades med fokusfrågorna 
och vi fick tillåtelse av respondenten att använda denne som källa i arbetet. 

Något annat av vikt som Bell (2000) nämner är vikten av att hålla sig till överenskommen 
tid. Det är intervjuarens skyldighet att tillse att intervjun tar slut när tiden man bokat in är 
över. Genom att respondenten fick ta del av intervjuns fokuspunkter väl i förväg var det 
enklare för respondenten att förse oss med den information vi behövde väl inom tidsramar 
uppsatta för intervjun. Innan intervjun började bestämdes en tidsram på drygt en timme. 
Intervjun tog en timme och tio minuter och föll därför innanför den tidsram som sattes 
upp. 

2.5.8 Intervjuer av auktoriteter 
Bell (2000) talar om hur det kan vara svårt att finna balans mellan respondenten och inter-
vjuaren om en auktoritär särställning finns hos endera parten. Ålder och ställning kan på-
verka upplevelsen av intervjun negativt för båda parter. Vi höll det inte för otroligt att vi 
kunde hamna i en sådan position i olika intervjusituationer. Innan intervjun hade vi tankar 
om att personen vi intervjuade kunde ha mångårig erfarenhet inom just IT-investeringar 
medan vår kunskap var begränsad till den akademiska världen. För att minska denna effekt 
använde vi oss av den förförståelse vi införskaffade oss innan intervjun. 

Bell (2000) menar att detta är ett fenomen man knappast kan undvika om det inträffar men 
att intervjuaren kan minimera effekterna genom att låta respondenterna granska rapporter-
na innan publicering och genom detta minimera risken för skevhet. Ärlighet beträffande 
syfte och integritet vid genomförande är andra positiva faktorer som nämns.  

Som tidigare nämnts försågs respondenten med fokuspunkter i förväg och vi som författa-
re till denna rapport gjorde vårt bästa för att komma väl förberedda till intervjun. 

2.5.9 Slutlig kommentar om intervjuteknik 
Vi spelade med respondentens samtycke in intervjun med hjälp av bandspelare för att mi-
nimera risker med skevhet i samband med misstolkningar. Enligt Patel & Davidsson (1991) 
ökar en intervjus reliabilitet om en bandspelare används. 

Miriam (1994) menar att intervjuns framgång är direkt beroende av att samspelet mellan re-
spondent och intervjuare fungerar tillfredställande. Forskaren bör ha god insikt i vilken 
kunskap som eftersträvas då detta är en förutsättning för att kunna ställa frågor som ger 
svar av den karaktär intervjuaren avser. Vår avsikt är att ha detta i åtanke vid utformning av 
intervjuerna. 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Att ha validitet innebär enligt Lundahl & Skärvad (1999) att uppsatsen inte innehåller några 
systematiska fel i empirin. Det finns två olika typer av validitet, inre och yttre. Den inre va-
liditeten uppkommer om empirin som samlades in överrensstämmer med den empiri som 
var avsedd att samlas in. Yttre validiteten uppnås om empirin stämmer överens med verk-
ligheten. 

Lundahl & Skärvad (1999) anser att vid god validitet måste vissa kriterier uppfyllas: 
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- Att insamlingen av empirin lyckas överrensstämma med den information man av-
såg att samla in. 

- Att den insamlade informationen överensstämmer med verkligheten. 
 
Lundahl & Skärvad (1999) anser att en förutsättning för validitet är reliabilitet. Att ha relia-
bilitet i en uppsats innebär en frånvaro av slumpmässiga mätfel. God reliabilitet känneteck-
nas av: 

- Intervjun inte påverkas av vem som intervjuar eller under vilka omständigheter det 
sker 

- Att den insamlade informationen säkerställs 
 

För att få en god validitet och reliabilitet genomförde vi ett antal åtgärder:   
• Utformningen av fokuspunkterna bidrog enligt oss till att öka reliabiliteten. Efter 

att informationen från intervjun sammanskrivits, fick respondenten tillfälle att läsa 
igenom dokumentet för att minska feltolkningar.  

• Efter intervjun har anteckningarna renskrivits direkt. Detta för att intervjun fortfa-
rande var färskt i minnet. 

• I förebyggande syfte förberedde vi respondenten innan intervjutillfället. Detta 
skedde genom att skicka fokusfrågor via e-post.  
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3 Referensram 
 
Referensramen inleder med en begreppsgraf/fenomenskiss för att ge läsaren en övergripande förståelse om in-
vesteringen. Detta följs av en kort presentation av företagen som är inblandade i investeringen, SJ och Ico-
mera. Därefter presenteras de trådlösa teknikerna för läsaren, detta för att ge en förberedande förståelse om 
teknikerna samt för att underlätta i det fortsatta läsandet. Kapitlet avslutas med teori om investeringar. 

3.1 Begreppsgraf/Fenomenskiss 
Uppsatsen behandlar trådlöst nätverk och den innehåller en del nyckelord som behöver de-
finieras. Därför har vi valt att presentera en begreppsgraf/fenomenskiss som ger en över-
blick över investeringen. Syftet med begreppsgrafen/fenomenskissen är att ge en klar bild 
över det förlopp som finns i bakgrunden till valt problemområde samt klargöra en del av 
de begrepp som används i uppsatsen. 

SJICOMERA

TRÅDLÖST 
NÄTVERK

WiFi, 3G, 
SATELLIT, 

GPRS, GPS

85 TÅG802.11b

BÄRBAR DATOR 
MED TRÅDLÖST 
NÄTVERKSKORT

RESENÄRER

TRÅDLÖST 
NÄTVERK

1

2

3

4

5

6

8

7

levererar

Med teknikerna

Som överförs till

Som utrustar

Investerar i

som innehar

TRÅDLÖST 
NÄTVERK

2

2

för

Som erbjuder

Att under restid använda

Figur 1. Begreppsgraf/Fenomenskiss 

1 Icomera – Det företag som har fått i uppdrag att utrusta tågen med trådlös Internetupp-
koppling.  

2 Trådlöst nätverk – Det trådlösa nätverk som SJ kommer att erbjuda resenärerna. Det 
trådlösa nätverket använder uppkoppling mot olika mobila nät för att skapa en kontinuerlig 
uppkoppling. 

3 Wi-Fi, 3G, Satellit, GPRS, GPS - Teknikerna som används för att erbjuda en kontinuerlig 
uppkoppling. 
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4 802.11b – 802.11b är en standard för trådlös kommunikation. För att resenärerna ska 
kunna utnyttja den trådlösa uppkopplingen med hjälp av ett trådlöst nätverkskort måste 
överföring ske från den trådlösa tekniken 801.11b. Därför omvandlas signalerna från övriga 
mobila nät till 802.11b. 

5 SJ – Statens Järnvägar, företaget som studeras i uppsatsen. Vi studerar inte hela företaget 
utan avgränsar oss till den delen som är i kontakt med IT-investeringen. 

6 85 tåg – X2000 tåg och nya dubbeldäckare som har köpts in för att trafikera Mälardalen 

7 Resenärer – Mestadels affärsresenärer 

8 Bärbar dator med trådlöst nätverkskort – Portabel dator utrustad med nätverkskort  

3.2 SJ 
SJ är sedan årsskiftet 2000/2001 ett aktiebolag som ägs av staten. Idag bedriver SJ tågtrafik 
på två marknader, avtalstrafik och egentrafik (SJ, 2005:A). 

Avtalstrafik upphandlas av Rikstrafiken och av trafikhuvudmännen för respektive län. 
Egentrafik är den kommersiella persontrafiken i Sverige. Även riktlinjer för denna trafik 
styrs av regeringen (SJ, 2005:A). 

SJs organisation består av fyra stabsenheter för strategisk ledning; Affärsutveckling, Eko-
nomi, Trafiksäkerhet och Verksamhetsutveckling. Utöver detta finns även divisioner för 
Tågtrafik (kvalitet, service och tågdrift), försäljning och fordon (SJ, 2005:A). 

SJ har idag (siffror från 2004) 3300 heltidsanställda och omsätter 5709 MSEK. Under 2004 
erbjöd SJ ca 70000 resor/dag och i och med detta har SJ ca 42 % av den långväga kollektiv-
trafiken (SJ, 2005:A). 

Sedan den 1 december 2004 är det möjligt att surfa trådlöst på alla Linx-tåg mellan Oslo-
Karlstad-Stockholm och Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Företaget Linx ägs till femtio pro-
cent av SJ och 50 procent av Norges Stadsbaner, NSB (SJ, 2001).  

3.3 Icomera 
Icomera är ett svenskt företag som grundades 1999 med vision att utveckla trådlösa lös-
ningar till företag. Icomera är först i Sverige att lansera säker Internet-uppkoppling på tåg 
(Icomera, 2005:B). 

Icomera arbetar med lösningar för olika transportfordon. Genom att använda sig av olika 
kommunikationstekniker kan Icomera erbjuda Internet geografiskt sätt över hela världen 
(Icomera, 2005:B). 

18 januari 2005 skrev Icomera kontrakt med SJ värt 90 miljoner där 85 tåg skall bli utrusta-
de med trådlöst Internet. SJ kommer att bli världens mest uppkopplade tågföretag med 
Icomeras tjänster (Icomera, 2005B). 

3.4 Trådlösa tekniker 
Dagens samhälle har visat att behovet av trådlösa tjänster ökar och teknikerna blir fler och 
fler (Brown, Green, Harper, 2002). Vi har valt att beskriva de trådlösa teknikerna som Ico-
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mera använder sig av när de levererar trådlöst Internet till SJ. Den teknik som Icomera an-
vänder sig av är en kombination av olika tekniker; Wi-Fi, 3G, Satellit, GPRS och GPS. Va-
let av dessa tekniker kompletterar varandra för att uppnå en kontinuerlig uppkoppling utan 
avbrott (Icomera, 2005:A).  

För att tydliggöra användningsområdet inom trådlös kommunikation har vi funnit att tek-
niken har två parallella användningsområden, Telecom/mobiltelefonen och datorvärl-
den/Internet. Dessa två områden har väldigt mycket gemensamt, i och med utvecklingen 
har dessa två områden mer eller mindre samma uppkopplingsteknik. Två världar håller på 
att integreras (Brown et al, 2002). SJ och även andra transportbolag som SAS har valt att 
satsa på trådlöst Internet vilket är ett sätt att locka affärskunder likväl som andra kunder. 
För att garantera en uppkoppling för tågresenärer genom tunnlar, bergspassager och på 
platser där det är svårt att uppnå täckning har SJ valt att anlita Icomera och deras trådlösa 
helhetslösning (Icomera, 2005:B).  

För att skapa en grundläggande förståelse har vi valt att beskriva de tekniker som Icomera 
använder sig av. Följande tekniker kommer vidare förklaras: Satellit system (MSS, Mobile 
satellite system), 3G-UMTS, GPRS, GPS, Wi-Fi och Wimax. 

3.4.1 Satellit  
Satellitsystemet som används av Icomera är Sirius II/III Nordic beam. Vidareförklaring av 
detta satellitsystem följer nedan (P. Grapatin, personlig kommunikation, 2005-04-25).  

3.4.2 Sirius II/III - Nordic beam 
Sirius satelliterna ägs av bolaget NSAB. Detta bolag har hela Europa som marknad då satel-
literna är riktade över större delen av Europa. Bolaget har idag äganderätt till tre satelliter, 
varav nummer två och tre är de enda som är i bruk. De satelliter som används av Icomera 
är Sirius två och tre. Dessa är byggda för att nyttjas inom olika områden där behovet av 
väldigt hög täckning är ett krav. TV-sändning är det största användningsområdet men även 
bredbandsöverföring och satellit uppkoppling för navigering. Vid samtliga fall handlar det 
om stora täckningsområden där hastigheten inte behöver vara extremt hög, vilket andra 
tekniker har som sin fördel (NSAB, 2005). 

Båda satelliterna har en uppdelad kapacitet där 2/3 används till TV-överföring och 1/3 ka-
pacitet används till dataöverföring. Den tredje signalen är den som heter ”Nordic beam”. 
Signalen är riktad mot den nordiska delen och används i första hand av Icomeras system 
(NSAB, 2005). 

Signalen som används för överföringen ligger i frekvensen 11-13 GHz och har en beräknad 
överföringshastighet mellan 156-512 kbps. Sirius två var i bruk 1997 och har en beräknad 
livslängd på 15 år.  Sirius tre sköts upp ett år senare, 1998, och har en beräknad livslängd på 
12 år (NSAB, 2005). 

3.4.3 3G - UMTS 
Utvecklingen från GSM nätet (2G) till 3G kan vara en av de viktigaste innovationerna un-
der senare årtionden. Möjligheten att kommunicera trådlöst med hjälp av en mobil termi-
nal, antingen med en mobiltelefon eller med ett nätverkskort eller en kombination av båda 
har öppnats (Heickerö, 2003).   
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UMTS - Universal Mobile Telecommunication System är samlingsnamnet för denna teknik 
och standarden är WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access.  Skillnaden mellan 
2G och 3G är möjligheten att kommunicera med högre hastighet samt med flera utveckla-
de tjänster. Denna teknik sammankopplar Internet och mobiltelefonen till ett mobilt Inter-
net (Heickerö, 2003). 

Enligt PTS (2005), Post och Telestyrelsen, så är skillnaden mellan GSM och 3G ganska sto-
ra. Dagens 3G kan erbjuda 40 gånger högre överföringshastighet och därmed är tjänster 
som bild och ljudöverföring möjliga. Den lägsta hastigheten som 3G erbjuder är 384 kbps 
och den högsta hastigheten är 2 Mbps. Den högsta hastigheten går endast att uppnå i stor-
städer eller nära en 3G-mast. Hastigheten är idag mer teoretisk än verklig då Sveriges 3G-
nät inte är fullt utbyggt ännu. Fram till att Sverige har ett färdigbyggt 3G nät eller vid situa-
tioner då GSM nätet kan erbjuda bättre täckning, används en roaming-teknik som gör det 
möjligt att använda GSM nätet som reserv (PTS, 2005). 

Enligt en rapport från PTS i slutet av januari 2004 har 3G/UMTS operatörerna en befolk-
ningstäckning på 85 %. Procentsatsen är räknad med en bas på 8 860 000 personer. 3G 
operatörerna ska ha en befolkningstecknig på minst 7 000 000 personer den 31 december 
2004, 8 000 000 den 31 december 2005, 8 500 000 miljoner den 31 december 2006, 8 
860 000 den 31 december 2007 (PTS, 2005). 

Nästa steg inom 3G tekniken är att öka hastigheten ytterligare. Idag finns det länder som 
valt att satsa på flera uppgraderingar inom denna teknik. HSUPA, High Speed Uplink 
Packet Access, är en standard som kan erbjuda hastigheter upp till 14.4 Mbps i nerladdning 
och 5.8 Mbps i uppladdning. Möjligheterna inom denna teknik är stor och i framtiden är 
detta en teknik som eventuellt kan erbjuda samma hatigheter i luften som fiberteknik 
(UMTS, 2005). 

3.4.4 GPRS 
GPRS (General Packet Radio Service) är en teknik för överföring av data. Tekniken ger 
möjligheten att kommunicera genom radiovågor både upplänk och nerlänk. Kommunika-
tionen används endast när data skickas vilket gör tekniken billig att använda. Möjligheten 
att koppla upp sig mot externa paketdatanät med hjälp av ett IP-protokoll gör tekniken an-
vändbar till både mobiltelefoner och datorer med enheter som söker flexibla lösningar 
(Ewert, 2001).  

GPRS är ingen ersättare till GSM utan anses som ett komplement som möjliggör överfö-
ring och paketering av data med högre bandbredd än vad GSM nätet kan erbjuda (Ewert, 
2001). 

GSM nätet fungerar på samma sätt som en vanligt fast telefon med skillnad att det sker 
trådlöst, ett samtal kopplas upp mellan två enheter där en egen kanal disponeras så länge 
samtalet varar. Att en kanal disponeras av två enheter innebär att bandbreddresursen är re-
serverad oavsett kapacitet. GPRS använder endast den kapacitet som krävs och med GPRS 
kan man vara ständigt uppkopplad. Den teoretiska hastigheten för denna teknik är alltifrån 
9-160 kbit/s beroende på hur hög belastningen är inom området (Ewert, 2001). 

Fördelarna med GPRS är att ständigt vara uppkopplad även om hastigheterna är relativt 
låga. En bruten förbindelse kan automatiskt återupptas och tekniken är kompatibel och ut-
byggbar till många andra tekniker. Genom sitt riktstäckande nät kommer tekniken att bli ett 
bra komplement på de ställen där 3G och andra tekniker har svårt att nå fram. Alla nya 
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tekniker implementeras i storstäder och tätbefolkade områden först vilket gör GPRS an-
vändbart ett tag till (Ewert, 2001).  

Nackdelarna med GPRS är att introduktionen hamnade precis i starten till 3G/UMTS ut-
byggnaden. Därför har GPRS kommit i skymundan av 3G. Bandbredden i nätet har bety-
delse av hur stor användningen är. En ensam användare kan uppnå maximal hastighet (160 
kbit) medan flertalet användare får dela på bandbredden. Detta är samma princip som en 
bredbandsuppkoppling där användaren delar på kapaciteten. Av den anledningen stryper 
man ofta uppkopplingen för att flertalet användare skall få nytta av kapaciteten (Ewert, 
2001).  

3.4.5 GPS 
GPS står för Global Positioning System och är ett satellitsystem för navigation. Systemet 
har utvecklats av militären i USA och består av ett antal satelliter, RNSS (Radio Navigation 
Satellite Service). Det finns två aktiva satellitsystem för navigation idag, amerikanska GPS 
och ryska GLONASS (Sweet, 2003).  

 
En satellit sänder ut radiosignaler så att radiomottagare kan räkna ut sin position. Det ame-
rikanska satellitsystemet täcker hela jorden och utvecklades för att kunna användas av vem 
som helst till vilka lösningar som helst. Idag används denna teknik inom många branscher 
speciellt inom transport där GPS har blivit ett stort hjälpmedel (Sweet, 2003).  
Denna utveckling har gjort det möjligt för EU att satsa på ett europeiskt satellitnavigerings-
system, Galileo, som är till för civilt bruk och de första satelliterna räknas att vara i bruk i 
slutet av år 2005 (EU-upplysningen, 2005). 

3.5 Wi-Fi 
Wi-Fi är en akronym och står för Wireless Fidelity. Wi-Fi är ett samlingsnamn för trådlösa 
radiobaserade nätverk enligt standarden IEEE 802.11.  Denna standard har tagits fram för 
att precisera och standardisera marknaden för att komponenter lättare skall kunna konfigu-
reras med varandra. Utvecklingen sker kontinuerligt genom att bygga vidare på befintlig 
standard. Wi-Fi-satsningar har ökat på allmänna platser där mycket folk rör sig. Platser som 
caféer, restauranger och möteslokaler är platser där dessa lösningar förekommer. Platser 
där uppkopplingsmöjligheter av denna typ finns brukar kallas ”hot-spots” (Wi-Fi Alliance, 
2005). 

3.5.1 Wimax- Worldwide Interoperability for Microwave Access 
En trådlös uppkoppling på kilometers avstånd med 11 Mbit hastighet är idag verklighet. 
Wimax tekniken använder sig av IEEE, Institute for Electric and Electronic Engineers, 
standarden 802,16 och ligger mellan 10 till 66 GHz.  Arkitekturen liknar ”hotspots” där en 
antenn kan förse ett helt område med trådlöst Internet (Wimaxforum, 2005). 

Wimax kan byggas till olika frekvenser och ju högre frekvens desto längre täckning kan er-
bjudas. Tekniken är fortfarande väldigt ny därför pågår en hel del tester. Utrustningen är 
fortfarande dyr och ju högre frekvens Wimax byggs med, desto dyrare blir utrustningen. 
Satsningar på Wimax har gjorts på ett antal platser. Oftast ses Wimax som ett komplement 
till ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, där det inte är ekonomiskt försvarbart att 
bygga ut telestationerna. Teknikens potential har idag begränsningar då anslutningsutrust-
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ning som använder tekniken inte utvecklats i samma takt som Själva tekniken kring sändar-
stationerna (Wimaxforum, 2005). 

I framtiden kan Wimax bli tekniken som används över hela Sverige. En Wimax station kan 
erbjuda avsevärt starkare signaler och högre bandbredd än vad 3G tekniken kan. Ett exem-
pel på detta är Terracoms bredbandsatsning i Skellefteå där hela kommunen erbjuds 75 
Mbit/s med 5 km maxavstånd (Lewan, 2004). 

3.6 Investeringsteori 
Investeringsteori presenteras nedan med avsikt att skapa ett ramverk. Detta ramverk kom-
mer att utgöra grunden för analysen av de ekonomiska faktorerna kring investeringen. 

3.7 Investeringsperspektiv – grundsatserna inom investering 

En investering innebär att någon – privatperson, företag eller organisation – avstår kon-
sumtionsutrymmet idag för att erhålla ett större konsumtionsutrymme i framtiden. 
(Wramsby & Österlund, 2003) 

Valet att satsa och investera är ett sätt att visa tilltro för kommande tid. Wramsby & Öster-
lund (2003) beskriver hur en investering ses som en kapitalsatsning som beräknas ge positi-
va betalningskonsekvenser i framtiden. I vanliga termer kan man beskriva det som att ett 
företag väljer att satsa på något idag och räknar med en högre omsättning och en högre av-
kastning i framtiden. Dagens konsumtion avstås alltså eller minskar för att kunna avnjuta 
högre konsumtionsmöjligheter i framtiden.  

För att klargöra vad detta har för betydelse för ett företag har vi valt att definiera vad en 
lönsam och en olönsam investering är. Wramsby & Österlund (2003) definierar en lönsam 
investering som att den generar ett större konsumtionsutrymme i framtiden, medan en 
olönsam investerings reducerar framtidens konsumtionsutrymme. När en investerings utfall 
redan är känt och investeringsbeslutet anses som olönsamt menar Wramsby & Österlund 
(2003) att detta betecknas som konsumtion snarare än en investering. 

Genom att titta på en investerings framtida in- och utbetalningar kommer summan upp-
skattas till ekonomiska värden som ligger till grund för investeringsbeslutet företaget fattar. 
Om ett företag håller sig välinformerat bereds man möjligheten att kalkylera för framtidens 
scenarier. Ett välinformerat företag har således bra underlag till en korrekt bedömning.  

Vad är det då som avgör om en investering anses som lönsam? Hur skall man spå framti-
den och påvisa i förtid om en investering verkligen kommer att uppfylla samtliga förvänt-
ningar och resultera i en lönsam investering eller ej. Det är som ovan nämnts viktigt att 
vara väl genomtänkt och vara noga med att analysera alla scenarier som kan uppstå 
(Wramsby & Österlund, 2003). 
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3.7.1 Investeringsprocessen 
Wramsby & Österlund (2003) ger följande indelning i den process som de anser omger ett 
investeringsförfarande: 

 
Figur 2. Investeringsprocess – tidsaxel (Wramsby & Österlund, 2003). 

Vid en granskning av processen under ett investeringsförfarande noterar man i det första 
skedet vem det är som kommer med idén och vem som initierar förfarandet.  

Under Handlingsalternativprocessen formulerar, jämför och analyserar företaget de al-
ternativ som står till förfogande utifrån de strategier och mål som verksamheten genomgå-
ende följer.  

I Utvärderingsskedet överblickas och övervägs konsekvenserna av investeringen. Vikten 
av att företaget använder sig av modeller/metoder som är anpassade utifrån deras verk-
samhet betonas särskilt av Wramsby & Österlund (2003). Genom att bedöma företagets 
avkastningskrav, risknivå och de olika möjliga utfallen kan alternativet utvärderas. Exempel 
på metoder som nyttjas i detta steg kan vara en nuvärdeskalkyl eller andra typer av kalkyler 
som bedöms tillämpliga för den kommande investeringen. Kalkyltyper kategoriseras och 
beskrivs mer utförligt längre fram i referensramen (Wramsby & Österlund, 2003). 

Vid beslutsfasen bereds företaget möjlighet att fatta ett beslut utifrån den utvärdering som 
genomförts av alternativen som står till förfogande. Viktigt att beakta då beslutet tas är att 
det skall bedömas utifrån inte bara de finansiella faktorerna, utan även andra medverkande 
krafter som säkerhet, teknisk prestanda och kvalitativa faktorer. När beslutet tas är det vik-
tigt att förstå de konsekvenser som investeringen kommer att kunna frambringa. Denna 
förståelse skapas genom att vara medveten om de risker och den risk som finns med inve-
steringen (Wramsby & Österlund, 2003). 

Den sista delen i processen som Wramsby & Österlund (2003) presenterar är Uppfölj-
ningen. I detta steg analyseras utfallet, orsakerna och avvikelserna samt en granskning som 
verifierar att investeringen genomfördes enligt verksamhetens investeringspolitik  (Wrams-
by & Österlund, 2003). 

3.7.2 Vad är då syftet med investeringen? 
Avsikten med en investering är uteslutande att nå någon form av ekonomiskt resultat. Syf-
tet är att det investerade beloppet skall generera intäkter större än det investerade beloppet. 
Vinsten kan dock vara av annan karaktär än en ekonomiskt mätbar effekt. Dessa faktorer 
kan ofta vara svårbedömda och kommer att diskuteras längre ner i referensramen. Beträf-
fande lönsamhet på längre sikt finns det enligt Ohlsson (2003) två alternativa vägar att gå. 
Antingen är syftet att öka intäkterna eller att minska kostnaderna. Genom syftet finner vi 
olika typer av investeringar (Ohlsson, 2003).  

Handlingsalternativ Utvärde-
ring 

Beslut Uppfölj-
ning 

VEM? 
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3.7.3 Olika typer av investeringar 
Syftet investeringar kan kategoriseras in grupper. Enligt Ohlsson (2003) kategoriseras inve-
steringar enligt följande: 

• Kapacitetsinvesteringar 

• Rationaliseringsinvesteringar 

• Ersättningsinvesteringar 

• Kvalitetshöjande investeringar 

Kapacitetsinvesteringar avser att öka möjligheten till försäljning och därigenom öka verk-
samhetens intäkter. Genom höjd kapacitet kan fler kunders behov tillgodoses än tidigare. 

Rationaliseringsinvesteringar verkar för att reducera verksamhetens kostnader. Dessa 
görs för att förbättra effektiviteten i en verksamhet. En vanlig tillämpning av detta är när 
företag investerar i maskiner för att minska vikten av mänskliga arbetsmoment i processen.  

Ersättningsinvesteringar avser investeringar av kostnadsreducerande karaktär där befint-
liga resurser byts mot nyare resurser. Detta liknar rationalisering där befintliga resurser väljs 
bort till fördel för ett annat mer kostnadseffektivt alternativ.  

Kvalitetshöjande investeringar är investeringar som avser att förbättra verksamheten 
både ekonomiskt men framförallt genom att förbättra kvalitén på den levererade tjäns-
ten/produkten. Dessa åtgärder kan göras för att tillmötesgå utomstående krav som är ställ-
da av marknaden, staten eller andra parter (Ohlsson, 2003). 

Ytterligare ett sätt att klassificera investeringar är, enligt Wramsby & Österlund (2003): 

• Investeringens storlek 

• Avsikten med investeringen  

• Investeringsobjekt (fysiska resurser) 

• Sambandet mellan investeringar 

Att dela in investeringar efter storlek kan ske antingen genom att se till en den ekonomiska 
storleken eller hur stor betydelse investeringen har för företagets verksamhet. Företag har 
ofta storleksbetonad kategorisering av investeringar där små investeringar beslutas långt ner 
i organisationen medan större investeringar beslutas på styrelsenivå. 

Avsiktsindelning klassificerar investeringar genom att se på varför investeringen genom-
förs. Vanligt förekommande avsikter är ersättning, expansions, rationalisering, FOU 
(Forskning och Utveckling), Miljö och andra personalinvesteringar. Avsikter med invester-
ingar kan vara att säkerställa produktionsanläggningar, öka produktionskapacitet, immateri-
ella eller inre och yttre miljöinvesteringar.  

Investeringsobjektsindelning är en klassificering där maskin, byggnad, mark, lager, per-
sonal och finansiella investeringar är ett sätt att gruppera en verksamhets investeringar. Ge-
nom en objektindelning skapas en klarare bild över investeringarnas tillhörighet i verksam-
heten. 
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Sambandet mellan investeringar kan i verksamheter förekomma i tre former: antingen ge-
nom att vara oberoende, beroende eller ömsesidigt. När investeringar är oberoende av var-
andra påverkar inte en investering av en annan. Investeringar som påverkar varandra är allt-
så att beteckna som ”beroende”. Ömsesidigt beroende innebär att ett alternativ helt ute-
sluts av ett annat investeringsbeslut om detta skulle genomföras.   

3.7.4 Betalningskonsekvenser 
En investerings lönsamhet analyseras genom att titta på investeringens hela livslängd. Sam-
tidigt undersöks investeringens konsekvenser för företagets kassaströmmar. Begrepp som 
anskaffningsvärde, utgifter, utbetalningar, intäkter och inkomster blandas ofta friskt och det 
är viktigt att hålla isär dessa. För att enklare kunna förklara olika kalkylmetoder senare i det-
ta avsnitt måste vi förklara dessa begrepps inverkan utifrån investeringsperspektivet.  

Ett investeringsalternativ har en estimerad livslängd. Denna livslängd är baserad på hur 
länge objektet har en beräknad avkastning. Efter livslängden har produkten ett restvärde. 
Detta kan uppskattas på ett flertal sätt, främst genom ett marknadsvärde/andrahandvärde. 
Vid anskaffning av det alternativ som valts uppkommer en utgift som, när det är dags att 
betala, ger upphov till en utbetalning. Under investeringens livslängd kommer dess värde 
minska och därmed generera periodiserade kostnader. Förhoppningen är från företagets 
sida att en investering skapar inkomster för att betala de kostnader man haft för invester-
ingen. Investeringen kommer att generera intäkter när kunder betalar för produkten. Detta 
räknas som inbetalningar medan intäkter räknas som periodiserade inkomster (Wramsby & 
Österlund, 2003). 

Konsekvenserna av betalningsströmmarna blir väldigt tydliga vid granskning av invester-
ingar. En investering har en grundutbetalning som periodiseras för tydliggöra den verkliga 
kostnaden av investeringen livslängden. Tidspreferensproblemet nämns av Wramsby & Ös-
terlund (2003). Pengars faktiska värde förändras över tiden beroende på förräntningsmöj-
ligheten. Genom att ränteberäkna löses problemet genom att i förväg beräkna det kom-
mande värdet.  

Detta kapitel inleddes med att definiera en investering: 

En investering innebär att någon – privatperson, företag eller organisation – avstår kon-
sumtionsutrymmet idag för att erhålla ett större konsumtionsutrymme i framtiden. 
(Wramsby & Österlund, 2003) 

Således kan man beskriva en kalkylmässig investering enligt följande:  

En kalkylmässig investering innebär således att uppskatta in och utbetalningarnas 1) 
storlek 2) när i tiden de förväntas uppkomma samt genom 3) ränteomräkning göra in 
och utbetalningarna tidsmässigt jämförbara. (Wramsby & Österlund, 2003) 

Genom att granska en investering ur ett allmänt perspektiv likväl som ett kalkylmässigt per-
spektiv kan vi se att tiden är den samma, medan den kalkylmässiga definitionen ger en klar 
och detaljerad bild över vad investeringen kommer att kosta och hur den kommer att åter-
betala sig över sin tänka livslängd. För att kunna utvärdera alternativen i den process vi 
ovan beskrivit är det viktigt att varje investeringsalternativ jämförs enligt samma kriterier 
för att på detta sätt uppnå jämförbarhet. 
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3.7.5 Avkastningskrav 
Förräntningen är detsamma som kalkylränta och kalkylränta är detsamma som avkastnings-
krav. Varje företag har sitt sätt att se på avkastningskraven och ett rimligt avkastningskrav 
bör ligga på obligationsränta + riskpremie hävdar Wramsby & Österlund (2003). De påvi-
sar även två andra alternativa avkastningsmetoder där den ena metoden jämför investering-
ar och tar den näst bästa och ställer den som avkastningskrav. Detta är en metod som inte 
lämpar sig till investeringsalternativ med olika typer, livslängd och risk. Det andra alternati-
vet är mer logisk och kan förklaras enkelt med att tillgångarna måste generera högre av-
kastning än kostnaderna. Denna metod måste grundas ur ett marknadsvärde inte ur ett 
bokfört värde för att ge en rättvisbild över bolagets värde. Ett företags intäkter och kostna-
der enligt bokföring skiljer sig jämfört med marknadsvärdet. Ett marknadsvärde är ett upp-
skattat värde skapat genom att precisera sitt framtida värde (Ohlsson, 2003). 

Kalkylräntan är den faktorn som används genom alla kalkylberäkningar Kalkylräntan är al-
ternativkostnaden för kapital. Oavsätt vilket investeringsalternativ som väljs finns det alltid 
alternativa användningar för kapital. En ränteräkning bygger på bundet eller obundet kapi-
tal. Genom att precisera livslängden kan kalkylräntan teoretiskt sätt fastställas som den pro-
centuella avkastningen på det bästa alternativ som finns tillgängligt (Ohlsson, 2003). 

 

3.8 Kalkylmodeller 
Inom investeringskalkylering finns flertalet vedertagna modeller använda för att bedöma en 
investerings lönsamhet.  

Som en första grundindelning fokuserar nuvärdesmetoden, på investeringens lönsamhet 
medan Pay-off metoden fokuserar på återbetalningstiden. Detta innebär att Pay-off meto-
den är mer likviditetsinriktad (Ohlsson, 2003). 

3.8.1 Pay-off metoden  
Som den enda representerande metoden med fokusering på återbetalningstid är denna me-
tod också en mycket enklare beräkningsmetod än de övriga nämnda i detta avsnitt. Genom 
att titta på hur lång tid det tar för ett företag att tjäna in det investerade beloppet kan före-
taget sedan jämföra med sin egen acceptansnivå. Vidare kan även en utvärdering följa om 
det kan vara försvarbart att det tar ett visst antal år för investeringen att betala sig. Denna 
metod är enklare men har som nackdel att den bortser från alla ränteeffekter och det kapi-
tal som kan genereras efter att investeringen har betalat sig. Inom denna metod är det mer 
lämpligt att använda sig av acceptans och uppfyllelse av krav än att använda sig av ordet 
lönsamhet (Olsson, 2005). 

3.8.2 Nuvärdesmetoden 
Denna metod beräknar fram nuvärdet av en investering. Nuvärdet är det värde som inve-
steringen väntas medföra. Alla betalningar omräknas till tidpunkten för initieringen med 
hjälp av kalkylränta. Resultatet som metoden räknar fram illustrerar kapitalvärdet av inve-
steringen och bedömer lönsamheten av den aktuella investeringen. Ju högre nuvärde desto 
högre lönsamhet beräknas investeringen tillföra.  Metoden genererar ett värde på invester-
ingen som, så länge det överskrider noll indikerar på en investering som är att beteckna 
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som lönsam. Det värde metoden genererar kallas diskonterat värde (Bergknut, Elmgren & 
Hentzel, 1993). 

Fördelarna med denna metod är att den tar hänsyn till alla konsekvenser som kan vara av 
betydelse vid en investering såsom tidsperspektivet och kalkylräntan. Nackdelarna med me-
toden är att den upplevs som svår att beräkna, det krävs förkunskap. Tolkbarheten är också 
lite svår då nuvärdet kan upplevas svår att härleda till den verkliga vinsten (Olsson, 2005). 

3.8.3 Internränta 
Internräntemetoden fastställer den årliga avkastningen/förräntningen på det satsade kapita-
let. Skillnaden mellan kalkylräntan och internräntan är att kalkylräntan är företagsledningens 
avkastningskrav medan internräntan är den verkliga beräknade investeringsavkastningen. 
Matematiskt sätt är det en väldigt komplex metod där den kräver avancerade finansräknare 
för att räkna fram internränta. Istället finns det en intuitiv metod där prövning tillämpas. 
För att investering skall bli lönsam måste alltså interräntan vara lika eller större än kalkyl-
räntan för att påvisas lönsam. Internräntan ger alltså svar på avkastning på satsat kapital ge-
nom att ett högre värde än kalkylräntan, blir därmed ett högre avkastningskrav än vad sty-
relsen krav är (Olsson, 2005). 

3.8.4 Svårbedömda faktorer 
Vid investeringar värdesätts faktorer till siffror vilket kan vara svårt i vissa fall. Allting kan 
inte mätas i siffror utan uppskattas vara antingen en positiv eller en negativ effekt, i vissa 
fall både och. Att uppskatta de verkliga intäkterna av en investering kan göras utifrån väl-
grundade investeringsmetoder som nämns tidigare under kalkylmetoder medan vissa fakto-
rer kan vara av ett mycket högre värde än vad intäkterna säger. Detta värde som inte tas 
med i kalkylering är gapet mellan marknadsvärde och bokfört värde. Exempel på faktorer 
som kan vara svåra att värdesätta är kund-, affärsprocess-, teknologi-, och utvecklingsrela-
terade (Johansson & Skoog, 2001).    

Ett annat sätt att klassificera svårbedömda faktorer/kapital är genom Sveiby (1997) tredela-
de indelning; human, marknad och strukturkapital.  

För att lyckas bedöma om en investering är lönsam utifrån de definitioner vi tidigare påvi-
sat måste det ske en bedömning av de komplexa faktorerna som inte bedöms i invester-
ingsmetoderna.  

3.8.5 Investeringsbedömning 
Genom att göra ett profilschema ökar möjligheterna att genom kvalitativ bedömning avgö-
ra faktorer som en vanlig investeringsmetod inte tar upp (Persson & Nilsson, 2001). 

Profilschema är en form av checklista där viktiga investeringsaspekter värdesätts genom 
preciserade graderingar för varje faktor. Ett exempel på en faktor kan vara konkurrensför-
del som är en viktig men svårbedömd faktor vid en investeringsbedömning. Ett profil-
schema tas fram utifrån vad som skall bedömas och varje faktor värderas mellan 1-5. En vi-
suell sammanställning framställs där alla faktorer graderas utifrån dess påverkan på inve-
steringen (Persson & Nilsson, 2001). 

Denna bedömning har enligt Persson & Nilsson (2001) fördelar av att den: 
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• Utgör en försäkran där alla viktiga aspekter beaktas 

• Starka/Svaga sidor tas i beaktning 

• Ett underlag fastställs för vidare tolkning och beslut 
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4 Empiri 
Thomas Oberlander, projektledare på SJ, besöktes för en intervju som genomfördes med intervjuansatsen 
som grund. Thomas Oberlander arbetar på stabsenheten för strategisk ledning och affärsutveckling, samt är 
den nyckelperson som lett projektet från start. Intervjun genomfördes den 28:e april 2005. 

4.1 Bakgrund 
Det är enligt SJ cirka fem år sedan som de började undersöka möjligheten att erbjuda sina 
kunder elektroniska tjänster som komplement under resan. I ett initialt skede tittade man 
på att förse tågen med skärmar i ryggstöden av typ liknande den som idag är vanligt före-
kommande på längre flygresor. Bedömningen från SJs sida var dock att denna tjänst skulle 
bli svår att genomföra då tekniken och utrustningen var kostsam. Detta kombinerat med 
SJs vid tillfället ekonomiskt trängda läge gjorde att man avstod den lösningen. Tiden gick 
och SJ tittade på liknande lösningar hos andra företag. Scandic Hotel och Köpenhamns 
flygplats var två ställen som hade trådlösa Internet lösningar. SJ undersökte även Telias lös-
ning, Telia Homerun.  

Thomas Oberlander, projektansvarig vid SJs affärsutvecklingsavdelning, började undersöka 
möjligheten att installera trådlös Internetuppkoppling till resenärerna. Flera företag var in-
tresserade av tjänsten men valet föll på ett företag vid namn Icomera som hade sitt säte i 
Göteborg. Huvudanledningen enligt Thomas Oberlander är att Icomera har mest praktisk 
kommersiell erfarenhet. Linx, ett samarbete mellan SJ och Norges Stadsbaner som trafike-
rar sträckan Oslo-Stockholm blev först ut att implementera lösningen. Då detta föll väl ut 
beslutade att implementera lösningen på 85 tåg, dels av den nya tyska modellen med två 
våningar, dels befintliga X2000-tåg. I skrivande stund är ett tiotal tåg färdiga och trafikerar 
svenska järnvägar. Dessa har även uppgraderats med eluttag vid varje plats. 
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4.2 Teknisk lösning 
Till en början lät vi SJ, i enlighet med intervjuns fokuspunkter, ge sin presentation av sy-
stemet. Detta gjordes då vi ville att intervjun skulle ske med grund i SJs uppfattning av sin 
investering.  

Thomas Oberlander, projektansvarig vid SJ gav versionen enligt följande: 

802.11b 802.11b 802.11b

GPS Satellite GPRS 802.11b3G

802.11a802.11a

BistroTågvagn Tågvagn

3G Vodafone

3G Vodafone

3G Telia

3G Telia

GPRS

GPRS

GPRS

GPRS

Satellite

Server

 
Figur 3. Teknisk skiss 

Bistrovagnen förses med fem antenner för teknikerna GPS, 3G, Satellit, GPRS samt 
802.11b. I samma vagn finns även en server innehållande Icomeras system för kombination 
av länkarna. Servern kontrollerar anslutningarna genom fyra 3G-modem, varav två tillhör 
Telia och två Vodafone, fyra GPRS-modem och ett satellit-modem. Servern prioriterar sa-
tellituppkopplingen först då den erbjuder högst hastighet, 3G som nummer 2 och sist 
GPRS. Systemet väljer tekniken, dels genom den tillfälliga mottagningen, dels genom täck-
ningskartor och GPS. Sattelituppkopplingen används endast för nedladdningen, upp-
strömstrafiken går alltid via 3G eller GPRS då uppströmstrafik på satellit kräver särskilt 
sändningstillstånd från staten och således tenderar att bli alltför kostsamt. 

Ovan nämnda lösning genererar enligt Thomas Oberlander en stabil anslutning som klarar 
långvarig uppkoppling utan avbrott inklusive ett isolerat och krypterat nätverk (VPN, Vir-
tual Private Network) för säkerhet, en tjänst använd av många affärsresenärer.  

Servern i Bistro-vagnen distribuerar sedan nätkapaciteten trådlöst till tågets andra vagnar 
genom trådlösa länkar av typen 802.11a. Alla tågets vagnar är utrustade med anslutnings-
möjligheter i form av trådlösa stationer som arbetar enligt 802.11B/G vilka tågets resenärer 
lätt kan koppla upp sig till via sina egna bärbara datorer. 

Tillsammans ger dessa tekniker, enligt Thomas Oberlander, en sammanlagd hastighet till 
slutanvändaren som ligger någonstans mellan ett vanligt modem och ett ISDN, dvs. en da-
tahastighet mellan 50 och 150 Kbps. Denna hastighet är, enligt respondenten, i dagsläget 
tillräcklig för att affärsanvändare skall kunna koppla upp sig och kontrollera email eller ar-
beta på sin arbetsgivares intranät.  Anslutningarna i vagnarna är fullt kompatibla med på 
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marknaden vanligt förekommande trådlösa nätverkskort. Vidare kommer, enligt Thomas 
Oberlander, tågen med den trådlösa tekniken att uppgraderas med strömanslutning på alla 
platser. Nyinköpta tåg kommer med strömanslutning redan installerad. 

4.3 Marknad och prissättning 
SJ ser, enligt Thomas Oberlander, en långsam tillväxt i användandet av tjänsten. Tjänsten 
kommer att finnas tillgänglig i första klass där den kommer att ingå i biljettpriset. SJ kom-
mer dock att öka biljettpriset eller göra en intern avräkning för att på så sätt få intäkter av 
tjänsten. Internet kommer också att vara tillgängligt i andra klass, hur betalningen kommer 
att ske där är en process som förhoppningsvis i höst leder fram till ett smidigt betalsätt en-
ligt Thomas Oberlander. Prissättningen kommer i övrigt att vara enligt följande: 

• 49:- SEK för 30 minuter 

• 69:- SEK för 60 minuter 

• 89:- SEK för 120 minuter 

• 109:- SEK för hela resan 

Under hösten kommer volymförsäljning av tjänsten påbörjas riktad till stora företag. Det är 
SJs övertygelse att företag kommer att vilja nyttja sin personal under restiden och göra detta 
genom att förse dem med Internetuppkoppling under restiden. Thomas Oberlander tror att 
företag kommer att välja tåg i större utsträckning än andra färdmedel tack vare denna 
tjänst, vilket också bekräftats av marknadsundersökningar gjorda av SJ. 

Prissättningen är gjord av SJ med affärsresenärer i åtanke då dessa är de som enligt SJs 
uppskattning är villiga att betala det tjänsten kostar. Det är SJs bedömning att vanliga rese-
närer, i alla fall i dagsläget, är mer priskänsliga. 

SJ har baserat denna prissättning på insamlad data från ett flertal kundundersökningar. SJ 
beställer regelbundet marknadsundersökningar i avsikt att tillskaffa sig kunskap om nuva-
rande och presumtiva kunders preferenser. 

4.4 Investeringsprocessen 
SJ har en avdelning för affärsutveckling där Thomas Oberlander arbetar. Avdelningens an-
svar är att utreda och utvärdera de investeringsförslag som uppkommer i organisationen. 
Efter utvärdering presenteras dessa förslag för styrelsen. När styrelsen godkänt ett projekt 
driftsätts det av avdelningen för affärsutveckling. Vidare är avdelningen ansvarig för utvär-
dering av tidigare utförda projekt. 

Just detta projekt drevs av Thomas Oberlander inom affärsutvecklingsavdelningen tillsam-
mans med hans projektgrupp. VDn på SJ hade ett önskemål om en trådlös satsning. Tho-
mas Oberlander fick i uppdrag att ta fram ett Business Case som skulle läggas fram till både 
VDn och styrelsen. Styrelsen diskuterade projektet men projektet var dock så litet att en-
dast VDns godkännande krävdes för ett genomförande.  

Tidigare har SJ varit i en kritisk situation vad gäller finanserna men för 1 ½ år sedan vände 
det.  Det fanns två alternativ för SJ att finansiera projektet, dels genom egna ekonomiska 
medel eller genom ett samarbete. Enligt Thomas Oberlander kändes tidpunkten rätt och fi-
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nanserna såg bra ut och därför valde SJ att finansiera projektet själva. Betalningen sker lö-
pande månadsvis till Icomera. 30 % av investeringen betalades direkt av SJ, resten av be-
loppet sprids ut under en treårsperiod. 

Det har skapats en egen affärsenhet i och med investeringen. I enheten finns en person 
som ansvarar för kostnader och intäkter. Personen har en egen budget och det var enligt 
Thomas Oberlander en av anledningarna till att enheten startades. Kvartalsuppföljning 
kommer att ske. 

4.5 Business Case 
I syfte att utvärdera tekniken och investeringen skapade Thomas Oberlander, i enlighet 
med SJs inarbetade rutin, ett scenario. Enligt uppskattningen skulle projektet ha en livs-
längd på fem år och kosta 90 miljoner. I de 90 miljonerna ingick ett treårigt serviceavtal 
med Icomera samt två ett-års optioner till fortsatt underhåll. Linx-projektet blev testet som 
visade att tekniken fungerade tillräckligt väl för att implementeras i stor skala. 

Systemet skulle leva helt på egna intäkter och befintlig kundbas. Således kalkylerades ej på 
ökade marknadsandelar eller ökat resande. Kalkylmetoden som användes var, i enlighet 
med SJs investeringspolicy, en nuvärdesmetod där kalkylräntan sattes till 9 % vilket är den 
SJ normalt använder till sina utvecklingsprojekt. Resultatet av denna kalkyl var att invester-
ingens diskonterade värde uppgick till 50 miljoner kronor över fem år.  

4.6 Synergieffekter 
I denna kalkyl togs, vilket berörs ovan, ej hänsyn till ökat resande etc. SJ uppskattar dock 
att resandet kommer att öka mellan 1,5 % - 2,0 % som effekt av investeringen vilket be-
kräftas av ett flertal genomföra kundundersökningar. Det ökade resandet beräknas ge SJ 
ökade intäkter på mellan 150-200 miljoner kronor under investeringsperioden. Det är också 
SJs förhoppning att genom denna investering öka sina marknadsandelar inom resebran-
schen.  

4.7 Risker 
Respondenten menar att ett par risker särskilt vägdes in i det Business Case som föranlett 
investeringen. Den främsta risken är att erfarenheten på området är påtagligt begränsad. SJ 
är de enda som i stor skala har implementerat tekniken. Den enda tidigare erfarenheten är 
Linx och ett fåtal pilotfall gjorda på enstaka tåg. Andra risker Thomas Oberlander tycker 
sig se är huruvida bandbredden kommer att räcka i konkurrensen med framförallt 3G. Den 
kapacitet som i dagsläget erbjuds kan dock uppgraderas inom ramarna för tekniken vilket 
kommer att beröras senare. 

Vidare bedömer SJ att det finns en risk i att samarbeta med små aktörer vilket är fallet med 
Icomera. Teknikbranchen kan vända snabbt och små företag har svårare att stå emot kon-
junkturen.  SJ har på grund av det säkrat upp fortsatt drift om någonting skulle hända med 
Icomera. Hur de har säkrat upp vill inte Thomas Oberlander gå närmare in på. Ett parallellt 
projekt inom SJ bedöms också som konkurrerande. Inom affärsutvecklingsavdelningen be-
drivs ett projekt som kommer att placera så kallade ”repeaters” i samtliga SJs tågvagnar. 
Vad dessa gör är att de tar upp mobilsignaler utanför tåget och förstärker dessa samt skick-
ar dem in i vagnarna och likadant i andra riktningen. Således förbättrar man täckningen för 
GSM/GPRS och 3G markant i vagnarna då denna annars är påtagligt begränsad. På detta 
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sätt släpper man in konkurrenter genom att ge passagerarna tillgång till andra uppkopp-
lingsmöjligheter. 

På det hela taget menar dock respondenten att man känner sig säker på sin investering och 
att man grundligt granskat de externa och interna hot investeringen kan utsättas för.  

4.8 Framtiden 
Icomeras system är enligt respondenten av modulär karaktär och kan således uppgraderas 
för att följa utvecklingen. Vad Icomera utvecklat är en teknik att lastbalansera ett antal 
uppkopplingar. I senare skeden kan dessa göras snabbare eller fler, allt eftersom behoven 
ökar. Möjlighet finns således att komplettera med fler 3G-modem, implementera Wimax-
teknik eller öka hastigheten på satellitlänken, allt för att möta marknadens önskemål. Vidare 
ser SJ möjligheter att utöver uppkoppling erbjuda nya tjänster. Ett alternativ man tittat på 
är möjligheten att erbjuda onlinespel, poker och dylika tjänster i det trådlösa nätet. 

Under mötet kom diskussioner om nedladdning av musik och annat upphovsrättsskyddat 
material upp till diskussion. SJ har inte vidtagit åtgärder för att blockera sådan trafik och 
kan inte spåra vem som laddar ner vad under användningen. Framtida lagstiftning kan 
komma att ställa krav på dylika funktioner. Denna aspekt hade inte utretts av projektgrup-
pen. 

4.9 Konkurrenter 
Det är inte bara SJ själva som erbjuder uppkoppling till SJs kunder. Det är ett välkänt fak-
tum att många mobiloperatörer erbjuder datatjänster med liknande kapacitet och ofta ingår 
dessa i telefonabonnemangen. 3G-uppkopplingarna erbjuder dessutom en högre uppkopp-
lingshastighet än den SJ erbjuder. Genom de repeaters SJ installerar släpps dessa konkur-
renter ombord. 

Respondenten är dock inte särskilt orolig för vad detta skall orsaka. Idag är 3G-näten inte 
speciellt stabila enligt SJs tester och den typ av VPN-uppkoppling som vanligtvis används 
av affärskunder fungerar bristfälligt. Det repeater-projekt SJ bedriver är tagit i beaktande 
vid förstudien och Thomas Oberlander menar på att mobiloperatörerna snarare är intresse-
rade av samarbete än konkurrens. Konkurrenterna står inför stora kostnader om de vill för-
se Sveriges tågnät med uppkoppling och i så fall är det billigare för dem att köpa in sig på 
SJs system. 



 

 28

5 Analys 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning gjorde vi en referensram innehållande en litteraturstudie 
och en teknisk överblick. Avsikten med denna var att skapa en bild av hur en väl genomtänkt investering 
genomförs. Detta skapade ett ramverk för analys då vi kunde jämföra SJs tillvägagångssätt med det nor-
mativa sättet som litteraturen föreskriver. Analysen är avsedd att i den mån det är möjligt följa dispositio-
nen i referensramen. 

5.1 Tekniker 
Thomas Oberlander nämner att SJ kommer att ha en stabil uppkoppling utan avbrott. Idag 
är 3G näten mindre stabila enligt SJs tester. Enligt PTS rapport i slutet av 2004 hade 3G 
operatörerna en befolkningstäckning på 85 % beräknat på en bas med 8 860 000 personer 
(PTS, 2005). Utvecklingen har gått snabbt och 3G nätets täckning förbättras hela tiden. En 
risk Thomas Oberlander ser är huruvida bandbredden kommer att räcka i konkurrens med 
andra tekniker. Hastigheten på SJs uppkoppling till slutanvändaren kommer att ligga mellan 
50 och 150 Kbps. Enligt PTS (2005) har 3G tekniken en lägsta hastighet på 384 kbps och 2 
Mbps som högsta hastighet. Nästa steg inom 3G tekniken är att öka hastigheten ytterligare 
(UMTS, 2005). Hastigheterna är mer teoretiska än verkliga idag och fram till att Sverige har 
ett fullt utbyggt nät. Enligt PTS (2005) ska befolkningstäckningen vara 8 000 000 den 31 
december 2005. I och med att SJ driver ett parallellt projekt för att stärka mobilsignalerna 
släpper SJ in 3G operatörerna till en ny marknad.  

Det gäller för SJ att ta tillvara på chansen som finns i att teckna avtal med 3G operatörerna 
för att inte bli utkonkurrerade när 3G-nätet blir fullt utvecklat. Enligt Thomas Oberlander 
skulle det bli kostsamt för en 3G operatör att förse Sveriges tågnät med uppkoppling. Men 
när det så småningom uppkommer ett fullt utvecklat 3G nät med höga hastigheter kan SJ 
möta hård konkurrens. En resenär kan antingen genom en mobiltelefon eller med ett 3G 
kort i datorn koppla upp sig mot Internet. Priset, driftsäkerheten och säkerheten för tjäns-
ten spelar avgörande roller i framtiden. 

SJ har tagit i beaktning att möjligheter finns för komplettering av tekniken. Det kan sättas 
in fler 3G modem och implementera Wimax-teknik eller öka kapaciteten på satellitlänken. 
Enligt Lewin (2004) kan Wimax bli tekniken som används över hela Sverige. Wimax erbju-
der starkare signaler och högre bandbredd än vad 3G-teknikerna kan erbjuda. SJ har disku-
terat denna teknik och tagit den i beaktning för eventuell utbyggnad. Detta har minskat ris-
ken för att Wimax tekniken ska konkurrera ut SJs lösning. 

5.2 Investeringsprocessen 
Enligt Wramsby & Österlund (2003) finns ett antal steg en investeringsprocess passerar. 
Med hjälp av dessas kategorisering överblickar vi nedan SJs process: 

- Vem som initierar 

I SJs fall initierades processen av avdelningen för affärsutvecklingen i ledarskap av Thomas 
Oberlander. Avdelningen formade en projektgrupp som skulle komma att utföra övriga 
punkter i processen.  

- Handlingsalternativ 
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Projektgruppen såg över de handlingsalternativ man hade till sitt förfogande och kom fram 
till slutsatsen att Icomeras lösning var den som bäst uppfyllde SJs och dess kunders öns-
kemål. 

- Utvärdering 

Investeringsförslaget utvärderades med hjälp av ett konstruerat scenario. Detta skapades 
med hjälp av statistik man insamlat genom ett flertal kundundersökningar som gav infor-
mation om vilka kunderna var och vilket användande man kunde tänka sig på tjänsten. Den 
ekonomiska utvärderingen baserade sig på en nuvärdesmetod. Denna sträckte sig över fem 
år och använde 9 % kalkylränta. Denna ränta är densamma som SJ använder till alla sina 
investeringar. 

- Beslut 

Beslutet om investeringen fattades av SJs VD vilken enligt företagets policy besitter rätt att 
enskilt fatta beslut rörande summor av denna storlek. 

- Uppföljning 

Uppföljningen kommer att genomföras av avdelningen för affärsutveckling. En nyskapad 
enhet med en person kommer att göra kvartalsuppföljningar. Enheten ansvarar för sin egen 
budget och tar hand om intäkter och kostnader från investeringen.  

5.3 Typ av investering 
Ohlsson (2003) visar på fyra olika typer av investeringar vanligt förekommande i företag. 
Dessa är kapacitetsinvesteringar, rationaliseringsinvesteringar, ersättningsinvesteringar och 
kvalitetshöjande investeringar. 

Investeringen SJ genomfört är av den sistnämnda karaktären då dess avsikt är att förbättra 
kvaliteten på den service SJ erbjuder sina kunder likväl som den ekonomiska avkastningen 
de erbjuder sina ägare. Dessutom är det SJs avsikt att möta ökad efterfrågan på elektroniska 
tjänster hos sina kunder. 

Investeringen uppfyller inga av de krav som Ohlsson (2003) ställer för de andra kategorier-
na. Den påverkar inte SJs möjlighet att transportera fler passagerare. Den ersätter heller 
ingen tjänst SJ tidigare tillhandahållit sina kunder eller förbättrar någon tidigare erbjuden 
liknande tjänst. 

5.4 Investeringskategori 
Wramsby & Österlund (2003) menar på att en kategorisering av investeringar kan göras 
inom ett företag. Indelningen lyder enligt följande: 

- Storlek 

- Avsikt 

- Investeringsobjekt 

- Samband 
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Ett samband som diskuterades under intervjuerna var en investering som gick ut på att in-
stallera repeaters i vagnarna. Den installationen är klart kopplad till investeringen denna 
rapport utreder. Detta samband är SJ medvetna om och har i sitt Business Case som före-
gått investeringsbeslutet tagit detta i beaktande. 

5.5 Avkastningskrav 
Avkastningskravet SJ har på alla sina investeringar är i dagsläget 9 %. Wramsby & Öster-
lund (2003) hävdar att en lämplig kalkylränta är obligationsränta plus en riskpremie beroen-
de på hur riskabel investeringen är.  

Persson & Nilsson (2001) menar på att säkerheten i en investeringsbedömning beror på två 
faktorer, externa faktorer och företagets erfarenhet på området. Då SJ har en påtagligt be-
gränsad kännedom om lansering av produkter liknande denna ställer vi oss frågande till hu-
ruvida SJs vanliga kalkylränta är tillämplig. I kalkylräntan borde hänsyn till detta, enligt 
Persson & Nilsson (2001) tagits.  

Wramsby & Österlund (2003) ger också två andra alternativ: Jämförelse med näst bästa in-
vestering och avkastningen på tillgångarna måste generera mer än kostnaderna. Att jämföra 
denna investering med andra SJ genomför är inte möjligt då den har för stora skillnader i 
tid, teknik och karaktär mot andra investeringar. Att avkastningen på tillgångarna måste ge-
nerera mer än kostnaderna är en relativt enkel syn enligt Wramsby & Österlund (2003) vil-
ken uppfylls i SJs kalkyler. 

En annan synvinkel är den Ohlsson (2003) presenterar. Han menar på att avkastningen på 
en investering minst skall uppfylla kostnaden för det kapital investeringen kräver. I beräk-
ningen av SJs kalkylränta har hänsyn tagits till kostnaden för kapitalet. 

5.6 Likviditetskonsekvenser 
SJ har granskat de konsekvenser investeringen kommer att få för företagets likviditet. Ef-
fekterna beskrivs dock av SJ som ringa och hela investeringen finansieras med befintligt 
kapital. Således söker SJ inte ytterligare kapital för genomförandet. 

Wramsby & Österlund (2003) talar om hur viktigt det är att man både ser till de kalkylmäs-
siga effekterna av investeringen likväl som effekterna på företagets kassaflöde. SJ har tagit 
hänsyn till båda de effekterna som Wramsby & Österlund (2003) nämner. 

För SJ är dessa dock små utbetalningar. SJ betalar initialt 30 % av 90 miljoner, dvs. 27 mil-
joner kronor. Att företagets VD själv kunde fatta beslut om investeringen vittnar om inve-
steringens ringa inverkan. 

5.7 Kalkylering 
SJ har i sin kalkylering använt sig av en nuvärdesmetod. Ohlsson (2003) beskriver denna 
metod som ett tillvägagångssätt för att omräkna framtida kassaströmmar till dagens värde. 
Genom detta genererar man värdet på investeringen i dagens penningvärde (Bergknut et. 
al, 1993). 

Fördelar och nackdelar nämns av Ohlsson (2003) vilka SJ är medvetna om och tagit ställ-
ning till. En nackdel som nämns är att metoden kan vara svår att använda då den ställer 
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krav på förkunskap. Detta är inget hinder för en avdelning för affärsutveckling där meto-
den används dagligen. 

5.8 Svårbestämda effekter 
Johansson & Skoog (2001) menar på att vissa effekter av en investering är svåra att mäta. 
Faktorer som påverkas är: 

- affärsprocesser  

- kundprocesser 

- teknologirelaterade 

- utvecklingsrelaterade 

Att det är svårt att sätta värden på effekterna av ovannämnda faktorer är SJ medvetna om. 
SJ tycker sig dock inte se att någon av ovannämnda faktorer skulle inverka negativt på inve-
steringen. SJ har heller inte kalkylerat på några positiva effekter i ovan nämnda faktorer. 

Man skulle således kunna sammanfatta det som att SJ haft en neutral ställning till svårbe-
stämda effekter. 

Persson & Nilsson (2001) förespråkar etableringen av ett profilschema där man graderar 
viktiga investeringsaspekter i en skala från 1-5. Detta profilschema ger sedan en samman-
ställning av effekterna man kan förvänta sig. SJ har inget system liknande detta idag. SJ har 
istället valt att inte ta med förväntade positiva effekter i kalkylerna. 
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6 Slutsats 
För att kunna svara på uppsatsens frågeställning, ”Har SJ gjort en väl genomtänkt IT-
investering?”, bröt vi ner huvudfrågan i fyra delfrågor. 

- Hur har SJ diskuterat användarnas andra alternativ för uppkoppling? 

SJ har i sin förstudie, eller Business Case som de kallar det, noggrant tagit ställning till de al-
ternativa uppkopplingsmöjligheter deras kunder erbjuds. SJ har studerat och utvärderat sina 
konkurrenter och gjort jämförelser med andra hotspot-lösningar.  

- Hur har SJ förhållit sig till den risk som investeringen innebär? 

SJ har använt samma kalkylränta som till sina andra investeringar. I kalkylräntan ingår en 
riskparameter som vi anser att SJ skulle ha höjt då kunskapen inom detta område, både 
inom SJ men även inom IT-branschen, är påtagligt begränsad. Det diskonterade värdet av 
investeringen är dock så högt ändå att man inte kan påstå att SJ gjort en riskabel invester-
ing. 

- Hur kan SJ förvänta sig att investeringen skall återbetala sig? 

SJ har bestämt sig för att investeringen helt skall betala sig själv. Vi håller det heller inte för 
otroligt att SJ dessutom kommer att kunna åtnjuta ytterligare ekonomiska synergieffekter 
som ett komplement i form av ökat resande. SJ har inte tagit med dessa positiva svårbe-
dömda faktorer i sina kalkyler.  

- Har SJ använt sig av någon speciell kalkylmodell för att beräkna avkastningen? 

SJ har använt en traditionell nuvärdesmetod. Denna modell är allmänt vedertagen och har 
enligt oss använts till ett lämpligt projekt likväl som på ett korrekt sätt. 

Huvudfrågeställningen för denna uppsats löd enligt följande: 

”Har SJ gjort en väl genomtänkt IT-investering?”.  

Sammanfattningsvis är det vår uppfattning att den investering SJ gjort är väl genomtänkt. 
Genom analysen har vi noterat att SJ haft ett tillvägagångssätt som är strukturerat och väl 
genomarbetat. SJ har även tagit hänsyn till betalningskonsekvenserna av projektet likväl 
som ställt adekvata avkastningskrav. Den förstudie SJ genomfört tar noggrann hänsyn till 
de alternativa lösningar kunderna har tillgängliga, likväl som de tekniska aspekterna i sitt 
eget system. SJ har i sin förstudie bekräftat sina antaganden med marknadsundersökningar 
likväl som ett pilotprojekt med Linx. Kalkylerna som visar på lönsamhet är således basera-
de på rimliga uppskattningar. SJs parallella projekt med repeaters har tagits hänsyn till i 
förstudien till detta projekt.  
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7 Avslutande diskussion och egna reflektioner 
I detta avsnitt kommer ett resonemang kring uppsatsens syfte med en avslutande diskussion att föras. Re-
kommendationer för framtida studier kommer att presenteras samt ett tack till alla som gjort uppsatsen 
möjlig att genomföra.  

Syftet med uppsatsen har varit att:  

• Utvärdera om SJ har gjort en väl genomtänkt IT-investering 

• Undersöka tekniken som ligger som grund för SJs investering  

Vi anser att vi genom denna rapport uppfyllt båda ovannämnda punkter. 

Att satsa 90 miljoner på en trådlös Internetsatsning på 85 av SJs tåg väckte vårt intresse att 
studera om detta var en genomtänkt IT-investering. Syftet belyser dels den tekniska delen 
av satsningen samt investeringsperspektivet. Med båda perspektiven kunde vi delge läsaren 
en diskussion om SJs trådlösa investering. 

Restiden är en viktig faktor för många idag och att restiden går att utnyttjas på ett bra sätt 
är en konkurrensfördel. Att satsa på trådlös Internetuppkoppling kan attrahera dels affärs-
resenärer och dels privatpersoner som genom denna tjänst finner att tågresan är ett be-
kvämt transportmedel att välja. 

Tidsmässigt lanseras denna Internetsatsning samtidigt som vår uppsats framläggning. Detta 
gör det ej möjligt att presentera några konkreta siffror på investeringens positiva eller nega-
tiva effekter. Kunden kan uppleva detta som en för dyr tjänst och välja att använda en 3G-
mobil eller helt enkelt inte använda något av alternativen för uppkoppling.  

Ett annat alternativ är att kunden ser detta som ett steg i rätt riktning där resan kan ses som 
effektiva arbetstimmar eller som några extra timmars nöje. Vilket utgången blir kan bara 
framtiden utvisa men vi tror att SJ är på rätt väg med sin satsning. 

7.1 Egna reflektioner 
Vi är tre författare till uppsatsen och tillsammans som uppsatsgrupp har vi gjort valet att 
skriva två kandidatuppsatser parallellt. 

Förutom denna uppsats har vi även skrivit en uppsats i företagsekonomi. Trots att ämnena 
är skilda och objekten för studierna har varit klart olika har ändå delar av teori och metod 
varit densamma i båda uppsatserna. Tillvägagångssättet för båda uppsatserna har varit likar-
tade då intervjuerna har genomförts på ett likartat sätt. Det som binder ihop båda uppsatser 
är framförallt investeringsperspektivet som båda uppsatserna belyser. Utöver teorin har vi 
även valt en kvalitativ ansats i båda uppsatserna. Det har således varit i det närmaste ound-
vikligt att låta uppsatserna sätta prägel på varandra. 

Genom att skriva två uppsatser parallellt är det vår uppfattning att detta har stärkt båda 
våra uppsatser.  

Vi genom denna dubbla arbetsgång genomgått fler oppositioner än vad annars varit fallet 
och på så sätt fått mer feedback vilket genererat ett bättre skrivande. Utöver detta har vi 
även under arbetets gång haft tillgång till två oberoende handledare som haft möjlighet att 
ge sitt perspektiv.  
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Gällande vårt investeringskapitel i båda uppsatserna har vår litteraturstudie blivit betydligt 
mer omfattande då flertalet böcker har beaktats inom området. Vi författare har täckt be-
tydligt mer investeringsteori och på detta sätt presterat en bättre referensram än vad som 
annars varit fallet. 

Det är också vår åsikt att vi som uppsatsförfattare och studenter under vägens gång lärt oss 
bredare kunskap inom området än vad vi skulle ha gjort om vi bara skrivit en uppsats. 
Kunskapen som tillkommit under resans gång har gjort att vi ständigt kunnat vidareutveck-
la och förbättra uppsatsernas olika delar. Tidsmässigt har detta dubbla författande tagit 
mycket mer tid i anspråk än vad en ensam uppsats hade gjort. Det är emellertid inte vår 
uppfattning att uppsatserna gjort intrång på varandra, vare sig tidsmässigt eller resursmäs-
sigt. Varje uppsats uppfyller sitt specifika syfte. Genom en grundlig struktur och tidsplane-
ring har vi kunnat lägga erforderlig tid på båda uppsatserna. Uppsatserna har genom detta 
tillvägagångssätt således inte inkräktat på varandra, utan snarare kompletterat varandra. 

Ett viktigt och medvetet val har varit att välja ett ämne som stimulerar samtligas intresse 
samt i kunskapsutvecklande syfte.  

Vi författare utnyttjar dagligen lösningar som den SJ erbjuder. Behovet anser vi finns, frå-
gan är vilka konkurrenter som kommer att vara verksamma om några år. 

7.2 Förslag till fortsatta studier 
Uppsatsen leder fram till fortsatt undran. Vi har under arbetets gång funnit en rad olika 
förslag på vidare undersökningsvinklar kring ämnet.  

För SJ gäller det att våga och tro på sin tjänst. Tjänsten kommer troligtvis nyttjas av många 
affärsresenärer. Om stort intresse väcks finns det möjligheter att uppgradera uppkopp-
lingshastigheten. Men vilka tjänster kommer i framtiden att vara intressanta?  

Att våga satsa på denna teknik innebär att SJ har tagit ett steg närmare framtidens förvän-
tade tjänster vilket kan komma att vara en konkurrensfördel i jämförelse med flyg och bil. 
Hur kommer denna konkurrens att se ut?  

Det finns fortfarande en osäkerhet gällande uppkopplingshastigheten och hur många som 
verkligen kommer att utnyttja tjänsten. Utfallet av denna investering kan vara intressant att 
följa upp.  

7.3 Kritik mot urval 
Det går att rikta kritik mot rapporten för att endast en respondent blev intervjuad. Det kan 
tyckas att en person, som dessutom har varit delaktig i investeringen, har en väldigt partisk 
bild av det studerade problemområdet. För att få en mer objektiv syn på investeringen kun-
de flera respondenter ha intervjuats.  

Vi anser dock att en person räckte i det här sammanhanget. Eftersom vi sökte SJs perspek-
tiv på den egna investeringen var det naturligt att uppsöka den som varit högst ansvarig för 
projektet. Thomas Oberlander är den enda personen som har varit med under hela inve-
steringen och är den som lett och inrättat arbetet. Genom att skicka fokuspunkter i förväg 
hade Thomas Oberlander tid på sig att införskaffa den information som han eventuellt 
saknade.  
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7.4 Tack 
Vi vill slutligen tacka Thomas Oberlander på SJ för den tid och det material som avsattes 
för oss. Vi vill även passa på att tacka Science Park Jönköping för en kreativ miljö som har 
stått till vårt förfogande under uppsatsskrivandet. 
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Bilaga 1. Fokusfrågor (som skickades till respondent) 
 

Generella fokusfrågor 

• Kan du förklara den teknik ni valt att använda? 
• Är tekniken väl beprövad? 
• Vilka tekniska fördelar/nackdelar finns det med er valda teknik? 
• Vem riktar ni er satsning till?  
• Vilka behov kommer er satsning att tillfredställa? 

  

Investeringsfrågor 

• Kan du beskriva hur en generell investeringsprocess ser ut hos er?  
• Har ni ett utpräglat investeringsförfarande, i så fall hur ser det ut?  
• Hur mäter ni en investering?  
• Använder ni er av någon framarbetad/vedertagen kalkylmodell/metod? I så fall vil-

ken?  
• Vilka kriterier har ni vid en investeringsbedömning? 
• Vem tar fram underlag för investeringar? 
• Hur sköter ni uppföljningen av en investering? 
• Har andra alternativa tekniker utvärderats? Vilka? 
• Hur förväntas investeringen återbetala sig? 
• Ser ni några risker med denna investering? 

 

Avkastningskrav 

• Hur ser ni på återbetalningen av en investering? 
• Vilka avkastningskrav har ni vid en investering?  
• Hur mäter ni spin-off effekterna av en investering? 
• Räknar ni med att er investering är Självkostnadstäckande?  

 


