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Till Statsrådet chefen föroch
Försvarsdepartementet

bemyndigade denRegeringen december dir.21 1992 che-1993:4
fen för Försvarsdepartementet tillkalla kommitté med uppgiftatt en

påfrestningarutreda och risker det fredstida samhälleti och vissaatt
frågor totalförsvarets civilainom del.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Försvarsde-av
den februari ledamöter12 landshövdingen1993partementet som

ÅkeKrönmark, ordförande, riksdagsledamöternaEric Carnerö,även
Henriksson, Robert och GötheBirgit f.d. riksdags-Jousma Knutson,

ledamoten Lindblad, riksdagsledamoten ChristerHans Skoog, f.d.
riksdagsledamoten Oswald Söderqvist riksdagsledamöternasamt

Thorén, Wegestål och Vestlund.Rune Karin Iréne
Till sakkunniga den februariutsågs departementsrådet12 1993

departementsrådetSuzanne HafströmFrigren, och kanslirå-Marie
Åkedet Sundin den april departementssekreteraren13 1993samt

Lindgren. entledigades denKarin Frigren februari sak-1994.1 Som
kunnig förordnades dag departementsrådet Kåks.Kerstinsamma

förordnades den februariSom direktören12 1993 janeexperter
Cederqvist, överdirektören Gunnar Holmgren, avdelnings-numera
chefen Sandborgh och generallöjtnantenBjörn Gustaf Welin samt
den september kanslirådet1 1993 Ulf den februariBjurman, 1 1994
forskningschefen Roland Nordlund och den april byråche-19941
fen Ulf Cederqvist denBroström. Jane april15 1993ersattes som

Ågren.utredningen sektionschefeni Birgittaexpert av
sekreterare förordnadesSom utredningen den februarii 12 1993

avdelningschefen Frid.Sven Rune
harKommittén och riskutredningen.antagit Hot-namnet

Utredningen har enlighet med direktivi utarbetatsina antalett
beskriverscenarion påfrestningar och risker det fredstidaisom sam-

hället. Arbetet med har skett samverkan med ellerscenariona i ge-
inhämtande från företrädaresynpunkter för antalnom ettav cen-

trala statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och
andra enligt utredningens bedömning skulle kommaorgan som att
beröras händelseförloppen.av

Utredningen har tidigare delbetänkandeti SOU 1993:89 Mass-
flykt till asyl- och hjalpsökandeSverige redovisat det först utarbe-av



Även deresultaten arbetet medtade övriga scenarionascenariot. av
innehållerSamtliga dessa betänkandendelbetänkanden.redovisas i

händelseförloppen, huvuddragentänkta denredogörelser för de i
verksamheterna berördade viktigasterättsliga regleringen ärav som

överväganden de problem uppkom-händelseförloppen, om somav
företag och enskilda förslagmyndigheter, andraför samtorgan,mer

Åt-eller minska problemen.åtgärder syftar till elimineratill attsom
skadebegränsande.förebyggande ellergärderna kan vara

flesta förslagen har framkommitredogörelse för de allra iEn som
finns utredningens huvudbetänkande.med ocksåarbetet scenariona i

frågorutredningen de särskildadetta betänkande behandlarI även
särskilda beslututredningen enligt direktiven och regeringenavsom

haft till uppgifthar överväga.att
huvudbetänkandet säk-får härmed överlämnaUtredningen Ett

delbetänkandena Stadensamhälle Utan Sverige,stannarsamtrare
Radioaktiva slår jordbruk Skåne,ipå ämnen utvattnet utan vatten,

lamslårelektronikkomponenter och Gasmoln Uppsala. Samt-Brist på
betänkanden enhälliga.liga är

Störtflod Dalälven kommer slut-Arbetet med delbetänkandet i att
föras under våren 1995.

Stockholm den 199511 januari
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Sammanfattning

naturkatastrof har inträffatfrån läge därutgår svårScenariot ett en
produktionmedför under lång tid för ochtotalstoppDetiJapan. ett

frånelektroniska och komponenter dettabl.a. apparaterexport av
form begränsningar tillför-land. de direkta effekterna iiUtöver av

olika slag medför dettaseln störningaräven att storavaror avav
sannolika följdverk-globala ekonomin. Exempelden påuppstår i

naturkatastrofen och högreden beskrivna valutaoroningar ärav
leder till allvarliga detinternationell störningar iräntenivå. Detta

samarbetet och politisk länder.internationella mångaioro
följdverk-det skisserade slaget snabbtkrisEn iJapan väntasav
följdenandra Sydostasien. blirockså inom regioner iningar Det av

kopplingarna Framförde allt starkare mellan dessa ekonomier. allt
industrin har under de etableratden japanska åren vittettsenaste

underleverantörer bl.a.förgrenat och sydostasien,i 0st- Kina.nät av
del innebär detta risker för tillförselnsvensk störningar iFör stora

konsumentelektronik,avancerad periferiutrustningar, portab-t.ex.av
hårddiskar.ochdatorer

månaderkort sikt allvarliga de de-På -1-3 uppstår störningar i-
svenska industrin förlar den produktion beroendesin ärsomav av

kontinuerlig elektronikkomponenter och tillsatsmaterial,tillförsel av
företag tillverkar telekommunikationsutrustning och före-t.ex. som

produkter innehåller och reglerutrustning. Andra före-tag styr-vars
får underhåll datasystemen.utföra ochsvårt Avservice påtag att

särskilt det nätverksinstallationer underantaletintresse är stora som
de genomförts företag och myndigheter. ökadeåren Denpåsenaste
nätverksanvändningen påtagligt ökat datorberoendethar och där-
med sårbarheten.

där statsmakterna för närvarandeScenariot visar situationer
förbereddasaknar handlingsregler eller direktiv till myndigheter, t.ex.

för Problemhur datorresurserna ska användas. kanprioriteringar av
vid bedömningen har vidta åtgärderuppståäven rätt attvem somav

eller och vilka åtgärder skall vidtas.EU Sverige som- -
medellång sikt månader kan ha lett tillPå 3-12 störningarna- -

inskränkningar all industriproduktion ochi så Sverigeigott som
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samhällsfunktioner.påfrestningar viktiga kan gällainom Detstora
betalningsförmedlingen, varudistributionen och myndighets-t.ex.

kommunförvaltningen.läns- och sociala skydds-funktionerna Deti
påverkas Sysselsättningen kan kommakan komma negativt.nätet att

drastiskt återverkningar hela samhället.ned med svåra inomatt -
grund brist komponenter vidProblemen kan uppstå på påenav

datorer och kommunikationssystem.underhåll av
delar deneffekter kan de globala eko-Stora uppstå inomäven av
och distribution elek-enbart berör produktionnomin intesom av

alltronik eller andra industriprodukter. blir med sannolikhetDet en
högre internationell och sjunkandevalutaoro, räntenivå prisni-stor

den internationella fastighetsmarknaden eftersom japanskavåer på
frigöra kapital utanförbehöverintressenter investerat Japan.ärsom

effekter förstärker ytterligare den besvärliga produktions- ochDessa
bl.a.sysselsättningssituationen Sverige.i

längre sikt efter pekar föränd-På år scenariotän ett motmer- -
det globala produktions- och handelsmönstret med dra-ringar i en

matisk förskjutning tyngdpunkten producentländer imotav nya
Sydostasien. Tillgången teknisk utvecklingskapacitet och tekniskt
kunnande kritiska faktorer, kan innebära påfrestningar påär som

immaterialrättsligadet internationella och regelverket ellerpatent-
internationella handelsavtal, GATTWTO-överenskommelserna.t.ex.



UtredningensKapitel sju scenarion
1

risker och ökad säkerhet1.1 Nya
svenska samhällets utvecklingDet har länge präglats de tekniskaav

framstegen. Förändringarna produktion, distribution ochi admini-
har lett till storskalighet,stration ökat specialiseringen ochen som

komplexiteten. metoder för framställning ochNya hanteringannan
kemiska med tidigare okända risker har hela tiden föränd-ämnenav
hotbilden. tekniskaDe har blivit alltmer inflätaderat stora systemen

varandra.i
förändringarnasocialaDe del samhällsutvecklingen.är en annan av

Tillväxten de tätbefolkade områdena har för alla brutitgång sön-av en
der för tidigare viktigamånga sammanhang. hargenerationer bli-Det

för och själv bedöma riskernavit svårare för det kanattvar en som
hota liv och egendom. Mycket detta påverkar också människorsav

beteende. och andra förändringarSegregering samhälleti göreget att
människor självamånga och andra försig risker tidi-utsätter större än

gare.
Samtidigt har kraven säkerheten ökat.på Utvecklingen har tvingat

fram bättre skydd olika slag påfrestningar. Tekniken harett mot av
detgjort möjligt förbättra detta skydd. gäller både de före-Detatt

byggande åtgärderna och räddningstjänsten, hälso- och sjukvården
eller de andra åtgärder behövs allvarlig händelsenär trotssom en
det förebyggande arbetet har inträffat. flesta människorDe har ge-

ökad allmän utbildning och effektivare information hurnom om
och kan undvika risker blivit säkerhetsmedvetna.var en mer

ökandeDe internationella kontakterna dominerandeär ett annat
drag utvecklingen. kani avskärma frånVi riskerinte växeross som
fram och de påfrestningar förekommer andra länder.i Samti-som
digt har emellertid händelser och erfarenheter andrainytta av
länder. Informationssystemen sprider snabbt uppgifter de olyckor,om

samhällsfunktionernastörningar i och orsakar skador.annat som
Kunskaperna förbättringar skyddet utomlands ökari i mångaom
fall säkerheten i Sverige.även

Genom samarbete mellan myndigheter, företag och organisa-ett
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det mycket förlandet och internationellt gårtioner inom göraatt att
skadorhändelser åstadkommerförebygga de på männis-storasom

följdernaoch miljö och hindra eller minska dem.kor, egendom att av

Utredningens uppdrag1.2

ska enligt direktivoch riskutredningen Dir. 1993:4sinaHot- ana-
och risker det fredstida samhälletpåfrestningarlysera i över-samt

skaberedskapsåtgärderna tillräckliga. Analysen ris-ärväga avseom
från såväl svenska utländskapåfrestningar härrörker och som som

antal och be-Utredningen bör beskrivaförhållanden. scenarionett
bakgrundför samhället.lysa konsekvenserna Mot någonattav sys-

hartvärsektoriell analys och bedömning hittillstematisk inte gjorts
olikadärefter beredskapsåtgärdernautredningenbör påpröva om

erfarenheter fråntillräckligt samordnade ochområden är ettom om-
andra områden.utsträckningråde kan påiutnyttjas större

samhällsfunktion konsekvenserkan på mångaStörningar i en
departementschefen direktiven till utredningen.områden, framhåller i

elförsörjningen och telekommuni-sådana områdenExempel på är
Även datorberoendet leder till ökad sårbarhet.kationerna. Den stor-

produktion och distribution ökarskalighet eftersträvas ris-isom
olyckor vid tillverkning, lagring ochkerna för enstaka t.ex. trans-

kan allvarliga konsekven-farliga Sådana olyckorämnen.port av
och miljö.för människorser

uppdragetUtredningens på1.3 syn

påfrestningar och risker. delSamhället för lång rad Enär utsatt en
framvâxandefråga långsamt ochhar den karaktären det äratt om

inträffar plötsligt. Förlop-långvariga skeenden. Andra påfrestningar
fråga enstaka ellerofta bara kort tid. kanpågår Detpet en vara om

händelser, ofta redan från början har mycket dra-upprepade som en
plötsligt inträffade händelsernamatisk karaktär. Verkningarna deav

kan långvariga.givetvis vara

framväxande skeendenLångsamt

framväxande kan bestå eller resulteralångsamt skeendena iDe av -
t.ex.-

samhället;Stigande mellan olikaspänningar iD grupper
Förändringar eller grundläggande värderingar stri-iD somnormer i

eller problemen; ochder vårt vårt pårättssystem sättmot att se
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problem missbruk droger och allmäntVäxande med settCl enav
ökande brottslighet.

framväxande skeendena kan tendenser detlångsamtDe somvara
uppkommer skildatid kunskaper eller De påatttar grepp om.

framväxandehar ytligt olika karaktär. de långsamtoch Omsätt sett
längeskeendena får ordentligt fäste, kan det dröja innanett mot-

effektivt. ekonomiska konsekvenserna kan bliåtgärderna verkar De
de påverkar den allmänna utvecklingen samhället.iså stora att

radikaltlångsamt framväxande skeendena riskerar påverkaDe att
välfärd.förutsättningarna för människors liv och ske-många Dessa

faller detta utanför för de överväganden skaenden trots ramen som
utredningen väljer svårigheter det kanscenarion. Degöras när som

sammanhang.bli fråga bör hanteras andraiom

inträffadePlötsligt händelser

behandla omfattarpåfrestningar och risker utredningen skaDe som
händelser inträffar plötsligt. kaneller orsakas Detav som vara en

händelsereller flera enstaka olyckor eller allvarliga störningarstora-
samhällsfunktioner.viktigai

fast händelsernaUtredningen har överväganden slagiti sina att
kunna omfattas arbetet med börska scenariona orsa-som av vara

kade omedelbara omständigheter t.ex.av som
Skeenden bl.a. kyla, vind, nederbörd och skred;i naturen,

ellerFel teknisk hanteringen den;i utrustning i av
Fel tekniska och administrativa eller hanteringenii systemu av

ochdem;
kriserSäkerhetspolitiska direkt eller indirekt berör SverigeEI som

eller sabotage verksamheten.mot

vid valetUtredningen har ämnesområden också från vere-utgåttav
händelserna. enligt utredningensDet meningningarna är natur-av

det knyta till de begreppligt här sammanhangetiatt trean som
räddningstjänstlagen använder. händelser börDe1986:1102 som

sådana lederska med andra ord kunnaingå i scenariona vara som
till skador eller egendom eller miljön.människorpå i

överväganden förUtredningen har vidare principernai sina om
fortplantarvalet från verkningarna snabbtscenarion utgått sigattav

samhället geografiska områden.och breder Verk-i sig överut stora
också kännbara lång tid drabbadeunderningarna så männis-är att

kor får problem eller egendom och miljö skadas känn-stora ettatt
bart behövs slag skadebegränsandeolika åtgär-Det mångasätt. av
der från myndigheters, och enskildas sida.organisationers Genom-
förandet fordrar hög grad samordning mellan aktörerna.en av
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Vad1.4 scenarioär ett

ska enligt utredningens uppfattningEtt scenario exempel påettvara
skaskeende. skildra händelseförloppDet många be-ett ett av som

döms kunna inträffa. Beskrivningen bakgrunden och orsakernaav
till händelserna behöver däremot grundadinte be-på någonvara
dömning vad sannolikt kommer hända. hellerDen inteärattav som

för utvecklingennågon område.inom scenariotsprognos
Utredningen vill med framför allt hursina scenarion olikavisa

samhället myndigheter,i och företagorganisationer kanorgan - -
tänkas handla med de rättsliga förhållanden och andra förutsätt-

föreligger.ningar som
Utredningen beskriver delbetänkande antali sju händelserett som

får mycket konsekvenser försvåra de flesta berörda. Handlingen re-
sulterar påfrestningar flestai de liggeri scenariona nära gränsensom
för vad myndigheter, företag och enskilda sannolikt skulle kunna
klara det kollaps.uppstårutan attav en

Utredningen har syfte kunna illustrerai belastningar ochatt re-
sursbehov del beskrivningarnai omfattningen detangetten av av

sker och de åtgärder de olika aktörerna vidtar. siffrorDesom som
Ävenlagts till grund för förloppen godtyckligt valda. andraärsom

kvantiteter beskriver verksamhetens omfattning och inriktningsom
skulle ha fyllt funktion i scenariona.en

Innehållet utredningens1.5 i sju scenarion

Utredningen har med tillämpning de redovisade valtprincipernaav
olika försju illustrera de påfrestningarscenarion och riskeratt som

kan förekomma det fredstida samhälleti och det ankommer påsom
utredningen behandla.att

Massflykt till asyl-1.5.1 och hjälpsökandeSverige av

första omfattarDet massflyktscenariot asyl- och hjälpsökandeen av
från de baltiska länderna och Ryssland till Sverige.

Beskrivningen och bedömningarna olika räknatnivåertreavser
efter antalet flyktingar svenska myndigheter får till uppgift attsom ta
hand Beskrivningen de tänkta händelseförloppen, analysenom. av

problemen förslagenoch till åtgärder utredningenav attsom anser
samhället behöver förbereda för klara påfrestningarna har redo-att

det delbetänkandevisats i MassflyktSOU till1993:89 Sverige av
asyl- och hjälpsökande utredningen tidigare har lagt fram.som
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långvarigt avbrott tillförseln1.5.2 Ett i av

högteknologiska varor

det betänkande föreliggerhär ska hur lång-Scenariot i visa ettsom
avbrott viktiga komponentervarigt i importen ingår i ADB-av som

användarnas påverkar hanteringen bl.a. betalnings-utrustning av
och socialförsäkringssystemen.

ÖCBArbetet med genomförtshar under ledningscenariot inom
Bengt-Erik Nilsson. Synpunkter och underlag har lämnatsannatav
företrädare för producenter datorutrustning och några använ-av av

dare ADB-system.storaav

fem1.5.3 De övriga scenariona

de femArbetet med har utförts arbetsgrup-övriga scenariona inom
med företrädare för utredningens sekretariat och olika myndig-per

heter och andra berörda. redogör fort-Utredningen iärorgan som
detta för innehållet drag dessaavsnittsättningen i istoraav scena-

utredningen har framhållitSomrion. i scenarionaär strävan att
händelseförloppskildra ligger för vad samhälletnära gränsensom

tillfredsställande skulle kunna klarapå sättett av.

Staden på vattnet utan vatten

Utredningen beskriver följderna avbrott försörjningen mediettav
hushåll,till industrier, sjukhus, skolor och andra viktigavatten grup-

förbrukare Stockholm och förortskommuner.i några Scena-per av
syftar till hur de lokala och regionala myndigheternariot visaatt

hanterar problemen vilka ledningsfunktioner de organi-t.ex. som-
försörjningenhur med till och vilka svårighe-gårreservvattenserar,

informationsverksamheten för med sig.ter som
Arbetet har företrädareskett samverkan med för bl.a. Livsmedels-i

verket, Stockholm KommunalförbundetochVatten AB Norrzatten.
Synpunkter och harunderlag lämnats centrala, regionalaannat av
och lokala civila myndigheter Försvarsmakten.samt

Utan Sverigestannar

Beskrivningen och analysen omfattar olika delscenarion: detItre
falletförsta drabbar kraftigmycket stark kyla ochstorm,en en om-

fattande isbildning hela distributionsnätetså i Sverige.västragott som
elenergi omfattarmed slås område hu-Försörjningen i iut ett som

Älvsborgsvudsak Göteborgs och Bohus, Hallands, och Skaraborgs
län. antal känsliga knutpunkter eldistributionen skadasEtt istort

fl 15-0277
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allvarligt och det dröjer fleramycket veckor hela området harinnan
fått tillbaka försörjningen. Utredningen beskriver detaljerat kon-mer

för befolkningensekvenserna Göteborgsområdet, för industrini i
Stenungsund och för jordbruket del Västgötaslätten.på en av

det andra delscenariot omfattande skador högspän-I uppstår på
till följd sabotage internationellningsnätet terroristgruppav som en

genomför Skadorna hindrar överföringen fråni Sverige. av norra
till södra Området söder Dalälven drabbas underSverige. veckorom

återkommande längre eller kortare avbrott elförsörjningen.i Detav
tredje delscenariot syftar till konsekvenserna för elförsörj-visaatt

mycket omfattande tillfällig nedgång kärnkrafts-ningen i istort av en
produktionen.

Alla delscenariona ska illustrera de problem olika slagtre som av
elförbrukare ställs inför de får elenergi, vilka beslutinte någonnär
myndigheterna fatta för minska verkningarna ochmåste vilkaatt
svårigheter kraftproducenterna har återställa kapaciteten iatt ett
distributionsnät råkat för mycket omfattande skador.utsom

Arbetet har företrädareskett samverkan med för bl.a.i Svensk
Elberedskap och de berörda kommunerna. Synpunk-i scenariot mest

och underlag har utredningen erhållit från företrädare förter annat
elproducenter och eldistributörer, centrala, regionala och lokala ci-
vila myndigheter, Försvarsmakten, landsting företag olikainomsamt
branscher normalt förbrukar mycket el.som

Radioaktiva slår jordbruk Skåneiämnen ut

Utredningen skildrar de problem för delar jordbruket Skåneiav
sannolikt skulle följdenbli vid nedfall radioaktivaett stortsom av

betydande del landskapet. Beskrivningen för-ämnen över en av av
loppet och bedömningen problemen belyser svårigheterna för iav
första hand jordbruket för trädgårdsnäringeni någon mån även-
och livsmedelsindustrin. Utredningen bl.a. vilka sanerings-överväger

fordras.åtgärder som
Underlag för har utarbetats arbetsgrupp beståttscenariot i en som
företrädare för Strâlskyddsinstitutet, jordbruksvereet, Livsmedels-av

verket, Räddningsverket och Länsstyrelsen Malmöhus län. Synpunk-i
och underlag har lämnats företrädare för Länsstyrelsenter annat av

Kristianstads län, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen,i Försvarsmak-
jordbrukets livsmedelsindustrier och olikaorganisationer,ten,

forskningsinstitutioner.

lamslårGasmoln Uppsala

stumfylld järnvägstankvagnEn Uppsala centralstation.pårämnar
utströmmande ammoniakgasenDen mycket snabbtnår i scenariot
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delar innerstaden Uppsala och drabbar framföri allt destora av
människor befinner ochsig Utredningenpå skild-ute gator torg.som

svårigheterna dessa och de problem hälso- och sjukvår-attrar varna
den den akut ska hand allamöter när hinnerinte sigsättata om som

säkerhet. Redogörelseni syftar också till illustrera denatt oro som
händelsen kan skapa hos människor andrapå där det före-orter
kommer eller hantering mängder skad-transporter storaannan av
liga ämnen.

Arbetet har skett samverkan med företrädarei för räddnings-
och stadsbyggnadskontoretitjänsten Uppsala, Länsstyrelsen Upp-i

sala län, polisen Uppsala, hälso- och sjukvårdeni länet,z Försvarets
forskningsanstalt BanverketS], och Alarm.SOS Synpunkter och

underlag har lämnats företrädare för Försvarsmakten, So-annat av
cialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

Störtflod i Dalälven

ska skildraScenariot konsekvenserna långvarig och mycketav en
Österdalälvenskraftig vårflod i och Västerdalälvens vattensystem.

Översvämningarna orsakar skador bostäder,på industrier, jord-stora
bruk och infrastruktur sammanlagti tiotal kommuner inomett tre
län. lång rad myndigheterEn central,på regional och lokal nivå
kommer i scenariot förgripa in den akuta faseni räddaatt män-att
niskor, egendom och miljö. kommerDet också framgå vilka åt-att
gärder myndigheter, fastighetsägare och andra vidtamåstesom senare
för och långt möjligtså återställa anläggningar ochatt sanera annat

har förstörts vattenmassorna.som av
Arbetet sker samverkani med företrädare för länsstyrelserna dei

berörda länen och Vägverket. Synpunkter och underlag läm-annat
kommuner, centrala civila myndigheter, Försvarsmakten ochnas av

Dalälvens Vattenregleringsföretag. Arbetet med detta kom-scenario
avslutas under våren 1995.attmer
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tillBakgrund scenariotKapitel

2

Elektronikens och2.1

informationsteknologins framväxt

prestandatill elektroniksystem medhar tillgångtonåringarDagens
sedan.utopiska för bara Avance-kapacitet verkadeoch tio årsom
och kommuni-med bildbehandling, ljudför multimediarade system

marknad därflesta databutiker ochfinns de pris-kation påi en
förvärvslivet harvarandra. Föräldragenerationenavlöserkrigen iute

informationsteknologi,tillgång till elektronik ochsannolikt också
miljö. Utbudetklasskanske tonåringarnasinte isomav sammamen

också medkommunikationsproduktermassmediala överstiger nuav
absor-flesta individer hushåll förmårmarginal vad de och attstor

bera.
harområdet elektroniska komponenterUtvecklingen varitpå en
fortfarandeför den omvälvning ochförutsättning pågått somsom
möjligttill oförminskad takt.med,pågår Det är attsynes, numera

medlåg kostnad elektronikkomponentertill massproducera 3-5
användningmiljoner vilket möjliggörtransistorfunktioner, av avan-

mobiltelefoner,cerad Signalbehandling informationsbehandlingoch i
tvättmaskiner, för identitetskontroll,bilar, cards,smart system pace-
makers, kameror, leksaker m.m.

det de-och kontorselektroniken har underKonsument- senaste
sektorn med krav högtekno-den tekniskt ledandecenniet varit

sektorer,logi volymer till låg kostnad. andraochi Inomstora t.ex.
industriell elektronik eller vad militära elektroniksystem, haravser

försteget ochhög grad förlorat det komponentteknologiskai iman
elektronik frånstället valt ökande utsträckning användaiatt som

början kontorsmarknaden.utvecklats för konsument- och Begrep-
försvarsindustriernadual-use högaktuellt bland iärpet numera

västvärlden.
den dominerande teknologiskaUnder 1960-talet USA stor-var
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makten alla väsentliga Underområden. och 80-talen har det70-på
förändrats,globala såväl utveckling produktionsåmönstret att som

förelektronikprodukter konsument- och kontorsbruk förskjutitsav
och under det årtiondet andra länderJapan iävenmot senaste- -

Sydostasien. har behållit dominans försvarselektronik,USA sin inom
mikroprocessorer och medan europeisk industriprogramvara, av
tradition behållit världsledande roll telekommunikation.sin inom
Övriga områden domineras Östasiatiska länder med japan i spet-av
sen.

1990-talet tillväxtUnder har snabb ekonomisk och ökningen av
de medförtlevnadsstandarden Östasiatiska ekonomierna dennai att

också marknad för alla former modern infor-region utgör storen av
mationsteknologi.

Sårbarheten2.2

informationsteknologiAnvändningen modern har spriditsav numera
till och alla sektorer det svenska samhället. ökandeDeninom av

för ochkapaciteten för kommunikation datalagring kant.ex. system
medföra till ökad optisk fibertendenser centralisering. kanEn an-

för överföring OOO-tals telefonsamtal och underlättavändas 100av
för geografiskt spridda enda,användare utnyttjaatt en gemensam

optofibern och databasendatabas till låg kostnad. Både kan vara
från sårbarhetssynpunkt.känsliga

integrerade delar den svenskade ingårInom IT-system isom som
telekommunikationer eller flygtrafikledning,infrastrukturen, t.ex.

eller betjänar svenska myndigheter, skatteförvaltningen,t.ex.som
totalförsvaret eller socialförsäkringen, kan tåligheten kortva-mot

väl tillgodosedd. förhållande kanstörningar Sammariga antas vara
för samhällsfunktionergälla andra olika väsentliga system, t.ex.antas

betalningssystemen bank- och postväsendet.inom
Vid långvariga brist reservdelar ellerstörningar, på service,t.ex.

kan effekterna bli karaktär. grund produktionenPå attav annan av
och skivminnen hårddiskar tillkomponenter delsystem t.ex.av - -

Östasiatiskadelen sker de länderna svenska användareistörsta är
beroende störningsfri tillförsel frånhelt denna region.av en

effektiv informationshantering kom-ökade möjligheterna tillDe i
korta flyg har medförtbination med transporttider med detatt upp-

starka ekonomiska för centraliserad lagerhåll-stått incitament en
komponenter och reservdelar logistiskt väl vald platsning av en

och med 1990-talet har därför flerabörjaninom Europa. Från av
komponentdistributörer med verksamhet ellersvenska upphört sin

distributörsföretag lagerhållningköpts internationella medupp av



Bakgrund 19

utanför SårbarhetenSverige. politisk karaktärstörningar el-mot av
ler handelshinder kan därmed ha ökat.

svenska tillverkningsindustrinsDen känslighet för till-störningar i
förseln kan skäl ha ökat. bör särskiltDettaväntasav samma vara
fallet för mindre och medelstora företag internationell verk-utan
samhet, underleverantörssektorn.inomt.ex.

Verkliga händelser2.3

Brand plastfabrik2.3.1 z en

juli förstördesDen 4 1993 fabrik förSumitomos tillverkning av
epoxyharts till plastkapslade komponenter brand.i Japan genom en

hade före brandenSumitomo världsmarknaden60% för denca av
plasttyp används för inkapsling minneskomponenter avseddasom av
för persondatorer.t.ex.

Omedelbart efter branden blev för minneskomponenterpriserna
högre,2-3 samtidigtgånger orderingången på minnes-som

komponenter hos tillverkare och distributörer ökade. Leveranstider-
påverkades till början bara marginellt. hade lagerSumitomona en

för fyra månaders leveranser och beräknade det skulleca att ta ettca
byggaår produktionsanläggningen.att upp

Glömt2.3.2 kabeltunnelisvetsaggregat en

december glömdeI 1984 arbetare kabel-iett svetsaggregaten en
tunnel Tokyo.i Svetsaggregatet orsakadevästra pyrande brand,en

orsakade17 timmar avbrott för omkring tele-89 000som senare
linjer.

All verksamhet avstannade femhos banker. bank medEnstora ca
miljoner konton6 kunde genomföra endainte transaktion, efter-en

huvuddatorn Ävenhelt isolerad från omvärlden. polis ochsom var
sjukhus drabbades

Reparationsarbetena sysselsatte omkring telearbetare,3 000 som
behövde förmånad helt återställa teletrafiken.atten

Åsznedslag2.3.3 slår datasystemet hosut

komponentleverantörer
I mitten 1980-talet orsakade åsknedslag totalstopp hosettav ett en
leverantör transportfordonskomponenter södrai Sverige. Detav
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lång tid verksamheten kunde fullinnan utsträck-återupptas itog
ning.

motsvarande åsknedslag orsakadeEtt i mitten 1980-en sommar av
talet totalstopp datasystemet för lagrings-, betalnings-i och fakture-
ringsfunktioner hos komponentdistributör i Sverige. Repa-ratöreren
från England tillkallas förmåste i gång Detatt systemet. tog mer

månad det fungerade fulltinnanän ut.en

Stölder2.3.4

tillgreppStölder och framför allt persondatorer ärav numera van-
förekommitliga. Inbrott har hos främst företag, skolor och

utbildningsinstitut. Andra känsliga områden lager ochär transpor-
datautrustning. Handlingsmönstret vid inbrottmånga visarter av

tillgreppen skett väl tekniken ochvarit insatta iatt av personer som
valt särskilt värdefulla eller attraktiva komponenter ochut ut-som

rustningar.
Säkerhetsnivån hos flera komponenttillverkare har höjtsi USA

efter det företagen konstaterat stölder och till exempelsvinnatt av
mikroprocessorer. komponenter standardkaraktärDenna ärtyp av av
och direkt användbara de flesta vanliga persondatorer.De hari också

ekonomiskt värde.ett stort

Varför42. Japan
Dominerande konsument- och2.4.1 inom
kontorselektronik

japanska industrin har med hjälpDen uppbackning frånmassivav
under lång tid utvecklats dominans den globalastaten mot en av

marknaden för konsument- och kontorselektronik. botten liggerI
långsiktig och uthållig det möjligtFoU-strategi gjort atten som om-

forskningsresultat och till produkterinom Japansätta utom nya
baserade teknologi. japanska företagpå Genom uppnåttattny
marknadsdominans dessa sektorer har de säkratinom avsättnings-
möjligheter för storskalig produktion elektronikkomponenter.av

Produktion komplexa elektronikkomponenter, minnes-t.ex.av
komponenter eller mikroprocessorer, utomordentligt eko-svårär en
nomisk produktionsanläggning kräverutmaning. En investeringar
för motsvarande miljarder kronor och har ekonomisk3-10 livs-en
längd Efter detta föråldradpå den och2-4 år. medmåsteär ersättas

kapacitet för komponentgeneration. Medan anläggningenny en ny
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drift den köras högt kapacitetsutnyttjandei måste med och medär
låg kassation komponenterna kanså säljas till konkurrens-att ett
kraftigt Endast företagendepris. världen med tillräckligistörsta
tillgång till finansiellt kapital, teknisk FoU-kapacitet, marknads-
kanaler och ofta statligt stöd kan med dennamassivt kon-iett vara
kurrens.

Med förebild har produktionJapan och utveckling elek-som av
tronik etablerats och utvecklats flera Östasiatiska länder,inom t.ex.
Taiwan, Singapore, ochHong Malaysia. AmerikanskaKong, Korea
och japanska företag har dessa länder byggt omfattandei nätupp av
underleverantörer bildat bas för fortsatt expansion. Japansom en

emellertid bådemåste nuläget och under tiden fram tilli sekelskif--
bedömas den starkaste det gälleri regionen närtet motornvara-

forsknings- och utvecklingsarbete. Samtidigt sker produktion vissav
nödvändiga slag produktionsutrustning och tillsatsmaterialav en-
dast i Japan

kapitalexport2.4.2 japans
har under lång tid haftJapan exportöverskott. harDettaett stort

ofta orsak tillvarit handelsförbindelsernastörningar med främstien
betydande mängdUSA. japanskt kapitalEn har utanförinvesterats

fastigheter ellerJapan, i statsobligationer USA,i iävent.ex. men
bekantaEuropa. Det exemplet Rockefeller centralaCenter iärmest

York kontrollerasNew japanska intressen.som numera av
tillgångar investerade fastighets-De och kapitalmark-påärsom

naderna har direkt och omedelbart samband med stabiliteten påett
de globala kapital- och valutamarknaderna. allvarligEn störning i

skulle således snabbt fåJapan effekter finans-på ochstora
valutamarknaderna bara-inte iJapan ochi USA, Europaävenutan
världen i övrigt.

Känsligt2.4.3 seismiszt område

japanskaDe ligger gränsområdet mellan flerai sköldaröarna istora
jordskorpan Stilla SköldarnaHavet trycksavgränsar västerut.som

varandra vilket skapar påkänningar plötsligt utlösermot stora som
jordskalv. förekommerI Japan dessutom aktiva vulkaner. Helanorra
regionen dessa skäl riskområde för seismisk aktivitetär ettav av
flera slag.

År förstördes1923 halva dåvarande Tokyo våldsamt jord-ettav
skalv. Staden till del byggd torrlagd sumpmarkpå och medår stor

stadsplanering förefaller ha genomförts förinte under-en som att

T3 15-0277
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räddningsarbete samband med kraftiga jordskalv.lätta Tokyoi är
från seismologisk olämpligasynpunkt de platsernamest atten av
placera huvudstad Bedömningarna bland seismologerpå.Japans

det frågan kraftigtpekar mycketinte är närutanmot att ettom,
jordskalv kommer drabba Tokyo-området.på nytt att

återuppbygga förstört skulle storleksord-Tokyo kostaAtt iett
biljoner genomföra.dollar måsteningen 1 000 Dessa iatt pengar

frånallt väsentligt hämtas bl.a. ellerUSAinvesteringar i Europa.
flesta marknadersker kommer de och branscher och därmedNär så

kollapsa.hela världsekonomin åtminstone temporärt att- -
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3

jordbävningskatastrofSvår3.1 i Japan
Efter dag med rikligt snöfall johanssonsitter Emmaännu en som
vanligt TV-stolen med stickning. byrån pensionärslägenheteni sin På i

Norrvallen, liten kommun mellersta Norrland,i finnsiärsom en
barn och barnbarn. barn har för länge sedanTre flyt-porträtten av

söderut till Stockholm, Linköping och Lund för tillgång tilltat att
arbetsmarknad. dotter, sjukvårdsbi-Emmasstörre äryngstaen som

träde, har emellertid valt kvar Norrland och har föriatt stanna
Östersund.närvarande arbete vid länssjukhuset i

den december och funderar planeringenDet 16 Emma införpåär
julhelgen, hon skall tillbringa hos dottern Birgitta i Haningesom
utanför Stockholm.

förskollärare och bor med sambonBirgitta och barnHansär itre
nyrenoverad bostadsrättslägenhet Lägenheteni Haninge. på 5en rum

och rymlig välplanerad,kök och hyran och kostnaden förär men
familjenslånen del ekonomi anspråk.itar storen av

FV-Aktuellt bilder från övärldenvisar mindrei EttJapan.norra
vulkanutbrott har inträffat under havsytan den nordjapanskai
arkipelagen. Utbrottet har orsakat skador,inte några större utöver

fiskefartyg och färjor förstörtsnågra höga havsvågorsom av som
slagit de närliggande Utsläppenin och haröver ångaöarna. av gas
också förstört lokalt givande fiskeområden.några

Aktuellt också bilder från vulkanenvisar mil sydvästFuji, 30ca
Tokyo, har tecken ökad aktivitet med utsläppvisat påom som av

ochånga gas.
de tätbefolkade delarnaI finns förJapan viss vadmera av en oro
skulle kunna hända. Tokyo genomförs utökade informations-Isom

aktiviteter skolor och företag huri på människor bäst skyddarom
samband med jordbävningar. Eftersomsig i den vulkaniska aktivite-

behöver ha direktinte samband med de förskjutningar iten
kontinentalsocklarna orsakar jordskalv framskridersvåra desåsom
japanska helgförberedelserna direkta störningar.utan

Julen hos och firasHans traditionsenligt.Birgitta i Haninge Hans
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till dedotterbolagproduktionsteknikeranställd påär ettett avsom
under deOrderingången harverkstadsföretagen Sverige.istörsta

ochöverträffar Hanstvå åren är tvungen attsenaste prognoserna,
trettondagen arbetet.jul ocharbetsdagar mellan påallatillbringa

Övertids-iblanddetmed arbete,trivs sitt ärHans även stressat.om
till hushållskassan.tillskottdock välkommetersättningen är ett

efter nyårshelgen ochNorrvallen söndagenåtervänder tillEmma
till de normalatillvaron rutinerna.återgår snart

vid 7-tiden ochvaknar vanligt påjanuari EmmaDen 5 sättersom
framgår klmorgonkaffet. nyheternatillradions nyhetsprogram I att

jordskalvetdet kraftigastetid hade heltlokal15.35 oväntat som
inträffat. låg havettidmodern iEpicentrumi iregistrerats Japan ca

Richter-tillTokyo. Skalvet 8,4 påmil söder12 uppmättesom
information skall kommaskalan.Ytterligare Rapport påi ett extra

kl.TV 8.00.
dödaförödande. AntaletTokyo-omrâdetSkadorna i rui-inom är

uppskattas till omkringhus mycketefter raserade Deär stora.nerna
miljoner människor. Vitalabefolkningen, dvs 2%10 sam-caav

eldistribution helt utslagnaochhällsfunktioner ärvatten-som
för både spårbundnaomöjliga använda.och Transportnätenatt -

och prak-också skadadeoch svårt ivägtransporter ärtransporter -
mycket begränsadeobrukbara. Tokyos räddningstjänst hartiken

ske effektivtfungera. Brandsläckning kanmöjligheter intet.ex.att
grund vattenbristen.på av

havsytan skapadesEftersom skalvet har inträffat under ett par
Tokyo-områdetskoncentrerades havsvikenin ijättevågor motsom

Hamnområdet och delar denhamnstad, Yokohama. storastora av
staden och möjligheterna användalåglänta delen översvämmas attav

försäm-katastrofhjälp harYokohama för inskeppning avsevärtav
rats.

flera kraftiga efterskalv har orsakat begränsadeHuvudskalvet och
bortVattenförsörjning och eldistribution ändaskador främst på --

Reakto-Osakaregionerna mil sydväst Tokyo.till och 40Kyoto- om
och anlägg-kärnkraftanläggning nödstoppasi Japans störstarerna

drift tills vidare.ningen tas ur
Katastrofen dominerar naturligtvis irapporteringeni Japan ny-

finns TV-bilderna under dehela världen.hetsmedierna Hosöver oss i
vardagsrummen de flesta svenska hem. Iveckorna iinärmaste

lkaotisk och räddnings-Tokyo inledningsskedetiSituationen i är
omfattning först efterväsentlig denkommer ja-igång 15iinsatser i

flyg-stöd. ochmed hjälp internationelltoch då Väg-nuari av
omfattning.begränsadförbindelser hamnar kan Stö-iöppnassamt
Räddningsarbe-otillräckligt för hjälpbehoven.det emellertid heltär l

drabbatförsvåras det ovanligt kalla vintervädersamtidigttet somav ii



Händelseförloppet 25

och mellersta Antalet döda ochJapan. skadade tillsvårt stigernorra
ofattbara miljoner3-4 människor.

faktum skalvetDet inträffade havet har skapati vissatt en oro
USA. kan efter dygni Havsvågorna kommanågra framäven nåatt

till den nordamerikanska kusten. Enligt myndigheternaäven i USA
finns det risk för till höga15 vågor. människorDemeterupp varnar
för befinna strandlinjen desig dygnen.nära närmasteatt

Stormskador begränsar3.2 USA:s

möjligheter bistå Japanatt

drabbas den amerikanskaDen 8 januari västkusten kraftigav en
Angeles orsakar haveriI Los kraftverk,istorm. stormen ett ett stort

elförsörjningen södra Kalifornienså slåsi under dygn.någraatt ut
orsakarStormen skador elkraftnätetpå och distributionsnätenstora

för från San Fransisco-området ända ned till mexikanska grän-gas
sen.

medför ocksåStormen nederbördsmängder hela södrainomstora
Kalifornien. Eftersom hösten risken förvarit jord-regnigäven är
skred och framförmånga allt längs kusten, ofram-vägar, ärstor
komliga. Myndigheterna hjälptvingas Nationalgardet föratt ta av

evakuera människor från områden och bistå medatt utsatta trans-
och röjningsarbeten. Nationalgardet utför också bevaknings-porter

uppgifter för förhindra plundring och dämpa oroligheter.att
jämförelse medI situationen i problemen lindriga,Japan är men

de binder kunde komma till använd-storaupp resurser, som annars
ning i Japan.

Räntehöjningar3.3 och kraftiga
prishöjningar elektronikpå

Nilsson,Björn och företagetdriver Kronobergs Elmontageägersom
AB KEAB, utanför märker snabbt effekterna jordbäv-Växjö, av
ningskatastrofen Omedelbart efter katastrofeni Japan. stiger rän-

för lån,KEAB:s beroende den internationellapå för följ-torna oron
derna finans-på och kapitalmarknaderna. förPriserna vissa
komponentslag ocksåjusteras redan under januari. Förseningarupp

för leveranseraviseras minneskomponenter.av
underleverantörKEAB till den svenska exportindustrinär och har

efter 1990-talets inledande etablerat effektivår tillverkningsvåra en
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maskinpark och låg kapitalbindning lager och förråd.med moden i
förespråkarna för modern JIT-planeringNilsson just-Björn är en av

har aktivt arbetat för det företa-och han integrerain-time att egna
kundernas. Allmed produktions- ochplaneringssystem mate-gets

sker med hjälp datakommunikation till kund-rialplanering av
företagens system.

förutsätter inflödetErfarenheterna goda,är systemet attmen av
elektronikkomponenter från leverantörer hela världen funge-övert.ex.

till utformningen har kommit frånväl. Inspirationen systemetavrar
japanska bilindustrin. habl.a. den Björn inteär attnu ensam om

produktions- och materialplaneringen.detta påsynsättanammat
Företagarförening har helt ellerhans kollegor KronobergsFlera iav

företag. andradelvis infört liknade planering sina Några Björnsien av
förbereder sådankollegor övergång.en
internationella kapitalmarknaden aktörerna snabbtdenPå reagerar

de japanska finansiellakatastrofen. Eftersom delpå storen av
utanför befarar sälj-tillgångarna mångainvesterats Japan ett stort

bl.a. amerikanska statsobligationer och fastighe-tryck och utbud av
ter.

efter katastrofen medRedan dagen USA %.stiger i 5-6räntorna
månad.därefter kraftigt under hela Dol-januariRäntenivån svänger

förhållande valutorna.till de europeiskalarkursen på-i Dettastiger
Handeln Stockholmsbörsen,verkar räntenivån i Sverige. påäven som

katastrofen, normal omfatt-efter kommer gångi i näraavstannat
slutet januari.ning mot av

japanska kraftigt hela världenprodukterpå stigerPriserna över
finns utbredd för brist japanskaoch industrin påinom pro-en oro

komponenter. Affärsmän med internationella kontakt-dukter, främst
tillverkningsindustrier ochkontakter med bl.a. svenskainledernät

kunna förmedla leveranser strategiska komponenter.siguppger av
förockså betalning bevaka leveransläget deerbjuderDe sig att mot
infor-företagen kritiska och förvägkomponenter isom anser som

till dessa kon-risker för akuta bristsituationer. Attitydernamera om
öka och osäkerhe-takter avvaktande, de bidrar tillär attmen oron

industrin.inomten
särskilt mycketjohansson Norrvallen påverkasi inteEmma av

hjälpvad händer finansmarknaden. följer med TVpå Hon avsom
ofta bilder dödavad sker Nyhetsprogrammen påi Japan. visarsom

ochbarn och tacksam för booch lemlästade iEmma är att en annan
jordbävningskatastrofer.säkrare världsdel. gällerDet åtminstone

vulkanaska inträffarmindre utbrott med utsläpp stoft ochEtt av
kraftigt efterskalvden februari, ungefär samtidigt6på Fuji ettsom

Stoft-Richterskalan Kobe södra Japan.ca 5,6 på registreras inära
defrån driver vinden snabbtmolnet med den nordvästligaFuji över

tätbefolkade sydliga delarna Utbrottet skapar starkJapan. oroav
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för jordskalv, och skaror flyende människor söker sigstoranya av
från stadskärnorna. kalla väderleken fortsätter tillDen i Japanut

februari.mitten av
internationella hjälpinsatserna fortsätter ofta begränsadDe i-

omfattning katastrofinsatsergrundpå USA prioriterar inomattav
närområde. har fartyg med sjukvårds- ochsitt Sverige tvåsänteget

förlåggningsutrustning till Japan.

Komponentbrist, stölder och3.4 svart

marknad

Februarivintern kunde ha bättre. Väderläget har barai Sverige varit
bestått lågtryck med söder och snöslask långti i Norr-av regn upp
land. vanligt till arbete dag. har haftgårHans sitt varje Hansom

dagar med plötsliga omplaneringar och omställningarnågra stressiga
produktionen grund för produktionen viktigapå vissaattav av par-

elektronikkomponentermed funnits tillgängliga.tier inte Hans tar
den kommerdock dagen och bekymrar onödan försig inte isom

finns chefer och produktionsplanerare huvud-situationen. Det
fårkontoret deras jobb.Det ärta ansvaret.som

slutet februari begränsas tillverkningen halvledarkompo-I av av
hybridkretsar sk.och Multichip ModulesMCM, inomnenter

grund brist kapslingsmaterial och bondningstråd.Sverige på av
godkändaenda leverantören fanns spridsDen Störningarnai Japan.

direkt till produktionen delar svenska elektronik-deninom övriga av
industrin. från den svenska komponent-Leveranserna största
tillverkaren och leverantören kvoteras till de prioriterade enhe-mest

koncernen.den kunder får till delinom Externa vänta.terna storegna
Administrativa och fungerar fort-organisationer Sverigeisystem

farande bra, och de model-service reparationeräven senasteom av
lerna kopiatorer faxar kan grund bristoch skeinte på påt.ex.av av
reservdelar. Portabla med och tillbehördatorer LCD-skärmar till
sådana, minneskort, kan endast undantagsfall levererasit.ex. av
distributörer företag befarardatabranschen. bris-inom Många att

portabla datorer flata bildskärmar beståpå och kommerten att un-
lång eftersomder tid, all produktion sådana skärmar90%ca av av

tidigare skedde i japan.
Stölder japanska från lager och internationella transpor-av varor

särskilt elektroniska börjar vilket ökarsådana, bli vanliga, osä-ter,
kerheten handeln. Nilsson har docki KEABBjörn på genom egna
kontakter lyckats säkra tillgången till kritiska komponenter,vissa

till mycket höga planerar också för säkerhetspriser. Han attmen
skull förbereda särskild dessa komponenter, efter-provningen av
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de levereras det vanliga provningscertifikatet.utansom
svenska biltransportföretagen inför dubbelbemanning deDe på

fordon konsumentelektronikprodukter. Det ärtransporterarsom
följden antal uppmärksammade stölder. Fullastade långtra-ettav
dare har stulits och last medan förarna avtals-på sin tagit sinatömts

Ävenenliga godsterminalerna visar sig Lastningraster. utsatta.vara
och lossning vid de terminalerna sker under särskild uppsikt.större

storlager innehåller bl.a.Den 12 rånas Sani Diegoettmars som
japanska halvledarminnen. Minneskomponenterna bl.a. avseddavar
för tillverkning kraftfulla arbetsstationer hos Hewlett-Packard ochav

frågarMassmedierna internationella maffiaorgani-IBM. sig om
kan skyldiga. förutser komponenterna snabbtsationer Många attvara

kommer den marknaden.påut svarta
sociala sprider till fleraUSA storstäder, framför alltDen i sigoron

västkusten och den massmediala bevakningen kravallernapå ärav
omfattande. Nationalgardet fall Upplopp,tvingas i några ingripa.
plundringar, panik och skadegörelse medför väsentliga samhälls-att
funktioner från tid till tillfälligt utslagna.ärannan

med komponenter har den svenska mark-Några partier nåttsom
naden undermålig kvalitet. leder till företagetDettaär attav
Combitech tillfälligt avbryta leveranser tilltvingas styrsystemav
kunder både och utanför Normalt kan komponenterinom Sverige.
med särskilda provningscertifikat användas direkt särskildutan
ankomstkontroll.

Problem med nätverk och3.5 påservice
stordatorer

det lokala datornätverket betjänar kom-Den 12 stopparmars som
Östersundoch Länsstyrelsen efter hårddiskhaverii iettmunen en

dator. har ekonomiska skäl valt bibehålla äldre,Kommunen att ettav
minidatorbaserat för terminalhanteringen.Detta börjar emel-system
lertid bli dyrt underhålla. sker normalt med leveransServiceatt av
reservdiskar kurir från centralt europalager München.via i Dator-ett
leverantören kan bara meddela företaget kvotera leve-tvingatsatt

denna hårddisk och lämpliga hårddiskaringatyp attranserna lav av
lfinns reserverade för svenska kunder längre.

Arbetet hos kommunen och skerLänsstyrelsen manuellt med hjälp-
ligt resultat, tills upptäcker kompatibel datornågon iatt stort setten
finns Högskolan Karlstad. Efter kontakter mellan högskolanpå i

Öster-och myndigheterna beslutar de flytta högskolans dator tillatt
sund. Installationen bra. Delar framför allt kassa-går systemetav - åoch betalningsfunktioner kan emellertid eftersomanvändas,inte-
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drivrutinervissa har för detinte terminalnätversion derätt som
lokala myndigheterna föranvänder denna transaktioner. Dettatyp av
leder också till det har svagheter från säkerhetssyn-att systemetnya
punkt, eftersom känsliga personuppgifter kan från allanås anslutna
terminaler.

Störningarna produktioneni elektronik börjar bli allvarligaav
och hotar sprida till andra branschersig -framför allt verkstads-att
industrin, beroende internationellt tillgängligaär insatsvaror.som av
Branschkunniga bedömare har emellertid olika uppfattningar bl.a.i
TV-utfrågningar huruvida Ärverklig bristsituation föreligger.om en
komponentbristen reell eller beror den komponentköparnapå att
för gardera lägger order flerasig håll omfattandepå I-Iuratt är
hamstringen och spekulationen

Möjligheterna till stordatorerservice och vissa ameri-typerav av
kansk produktionsutrustning installerad hari Sverige snabbtärsom
och helt blivit försämrad.oväntat Svensk elleravsevärt europeisk
back-up med tillgång till källkod elleri lämp-systemprogramvara
liga verktyg för felsökning saknas områden.på några

får problem,SMHI eftersom meteorologerna endast har be-nu
gränsad tillgång till den stordatorkapacitet krävs för de skaattsom
kunna utarbeta långtidsprognoser. Eftersom också bero-SMHI är
ende komplext med automatiserad datakommunikationett systemav
från både vädersatelliter och markplacerade Väderstationer störs även
de kortsiktiga väderprognoserna. Jordbrukarna Sydsverige befarari
ökade risker med vårbruket, eftersom de har tillgång tillinte lika
säkra långtidsprognoser tidigare.som

Databranschen, framför allt återförsäljare och konsultföre-vissa
upplever akuta svårigheter.Under flera företagtvingastag, in-mars

ställa betalningar Ävenoch friställasina personal. komponent-
distributörer och agenturföretag har problem. praktikenI måste

lokala datornätverkmånga med otillräckliga förinsatser service
och underhåll. Elektroniken, under blivit alltår tillförlit-som senare
ligare, har dennai betydligtsituation uppvisat felprocentstörre än
vanligt. Felen dessutom ofta svårdiagnostiserade.är orsak kanEn

komponenter behäftade med tekniska brister används bådeattvara
nyproduktioni och vid underhåll ochservice, reparation.

3.6 Datacentralen

datacentralerI CA:s Kungälvi och Stockholm arbetar treskift föri
datadriften vid ICA:s anläggningar skai Sverige fungera.att Data-

inkommande leveransorder från butiks-, expeditions-systemen styr
och transportunderlagen de olika distributionsenheterna,på faktura-
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beställningar till olika leverantörerhanteringen ICA:ssamt av varor
bokföring och lönehantering.olika administrativa system, t.ex.samt

luften bakgrundhelt vanlig liggerOron iDet är motmorgon.en
tillvärldshändelserna. Bevakningen vid da-de olika ingångarnaav

förstärkts med vaktpersonal ska kontrolleratacentralerna har som
vaktlista.all inpassering mot

till det pågående medAvgående skift lämnar verksamheten an-av
det under omkörningarmärkningar pågå-gjorts tvånattenatt av

hänförts till diskkontrolldatabearbetningar. Felen harende ien
driftsenheten Malmö.har tillKungälv. gått igenom iKörningen inte

frånKlockan kommer signaler Malmö och Västerås07.15 attom
för Telefonsamtalen skerorder kan skrivas expediering.inga överut

telefoner.mobiltelefon eftersom påingen operatörernassvarar
medanKontrollpanelen indikerar fel datakommunikationen,på

till normalt. Kontrollringning sker. lå-körningarna pågår Detsynes
Förberedel-normalt de uppringdaingen påter numren.men svarar

Årsta föroch kontakt med datacentralen Stockholmi igörs tasser
datadriftdenna anläggning skall kunna Kungälv.ICA:s iövertaatt

för kontrollTelia kontaktas för felsökning och sänder jourbil av
närbelä-teleförbindelserna från datacentral Kungälv tillICA:s i en

felkopplingscentral. Teknikerna konstaterar det iär centra-attgen
Omkoppling till kopplings-lens elektroniska utrustning. en annan

förske, eftersom endast telekabelcentral kan ICA:sinte svararen
felsökningenkommunikation med centralen. Klockan 09.10 pågår

den enda utgående kabelnfortfarande. Kommunikationen via är
bruten.

Årsta datadriften klockan vilket innebär reduce-09.45,övertar
order-den totala dataproduktionen. innebärDettaringar i att

fårexpeditionen transportplanläggning försenas. Butikerna intesamt
fastställda tider och leveranserna.på störningar uppstår isina varor

funnit felet kopplings-Klockan meddelar Telia de10.30 iatt
detReservdelar saknas platsen. Bedömningenstationen. på är att

elektro-kommer skadan. Vitalaminst timmar5att ta att reparera
niska komponenter skadade åverkan.är genom

ÅrstasKlockan centralenheten centrala dataan-1.00 går CPU i1
sönder och driften serviceenhet larmasläggning IBM:savstannar.

för avhjälpa felet. meddelar det råder allmän bristDe påatt att re-
Årstaservdelar. Klockan anländer Servicetekniker till12.00 IBM:s

för möjligheterna felet. Felsökningenundersöka avhjälpa vi-att att
reservdelar flyg fraktas frånde behöver beställa med kanatt somsar

England. driftsättning beräknas kunna skeochReparationIBM i
först under kommande natt.

fortfarande kopplings-Klockan reparationsarbeten vid16.00 pågår
Årsta fortfarande klockanKungälv. ICA 8.00stationen i I väntar

leverans från England.dagnästa
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Sydostasienaktörer3.7 Nya i

under utomordentligt ochSituationen i Japan svår påmin-vårenär
skedet efter andra världskriget. mycket begränsadEnner om varu-

förekommer. Alla tillgängliga används för täckaexport attresurser
det akuta behovet för lindra nöden och förbereda förinsatser attav

återuppbyggnad. kommer enligt officiella bedömningarDet taatten
återuppbygga Tokyo.3-5 år att

Industrin de k NIC-länderna Newly Industrializedi Countries,s
dvs. främst och MalaysiaKorea, Taiwan, Singapore siganpassar
frenetiskt till de förutsättningarna. har kopieringpåbörjatDenya
och utveckling tidigare japanska högteknologiprodukter utanav

Ävenbeaktande eller andra immaterialrätter. i Kina ärpatent-av
aktiviteten hög, framför allt de industrier tidigare funge-inom som
rade underleverantörer till den japanska industrin. Leveransersom

främst enklare konsumentelektronik från dessa länder kan skeav
problem. Volymerna begränsas emellertid störningar-störreutan av

den internationella ekonomini i övrigt.na
Katastrofhjälpen fortsätter.till Fortfarande räcker biståndetjapan

emellertid till för täcka de akuta behoven sjukvård ochinte att av
livsmedelsförsörjning.

Ekonomiska bedömare kommerJapan svårtatt att att taanser
det försprång NIC-länderna och tillskansarigen Kina sig. Ja-som
löper risk fem och under överskådlig tidårattpan om ca vara en

andra teknologination. Landet skulle alltså komma för-attrangens
teknisktlora ekonomiskt och ledande roll till ochsin TaiwanKina,

Korea.
påbörjas diskussionUSAPå initiativ i Förenta Nationernaav en
försärskilda återuppbyggnad det japanska samhäl-insatserom av

let. återuppbyggnaden kommer medföraFinansieringen att storaav
påfrestningar det internationella finansiella Farhågornasystemet.
för amerikanska leddesäljtryck för redanmassivt iett statspapper

till höjda spred snabbt tilljanuari USA. Ränteoroni sigräntor öv-
världen, vilket bl.a. sjunkanderiga ledde till kurser börsernapå i

västvärlden. Politiska kretsar diskuterar möjligheten frysaUSAi att
japanska tillgångar för undvika alltför och okon-i USA att stora
trollerade kapitalöverföringar och för lugnare situation påatt en
finans-, valuta- och fastighetsmarknaderna. Effekten dessa dis-av
kussioner blir dock den ytterligare ochRäntorna stigermotsatta.
tendenser till panik föreligger obligations- och aktiemarknader-på
na

Effekterna märks tydligt och hårdhänt hos och BirgittaHans i
lån bostadsrättsföreningenHaninge. De måste omsättassom nu av

kommer vilket höjer familjens boendekostnaderpå 18%,räntoratt
med krmånad. flerahar arbetskamrater900 Hans iärca som samma
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särskilt informa-Fackklubben företagetpåsituation. ettarrangerar
Ävenföretagets ledning lämnar lugnande besked.därtionsmöte om

med komponenttillförseln behöver företa-det finns problem så inte
överskådlig tid.anställda oroliga undergets vara

märks och företagetOckså ränteuppgångenpå KEAB i Växjö
för kunna be-övertrasseringskredit till 26 %tvingas ränta attta en

företaget slä-förfallna fakturor. Anledningentala skatter och är att
den faktureringen. Flera leveranser blir förse-efter medpar egna

nade, eftersom enstaka komponenter saknas. Fakturering kan inte
ske förrän kompletta.utrustningarna är

Stölder, bedrägerier och lokala3.8

driftstörningar Vanliga

Veckan efter förstaValborg och bjuder vackert vårvädermaj på i
Växjötrakten. Nilsson deltar tillsammans med hustrun tisdags-Björn i

sedvanliga frukostmöte med företagarföreningen. Dennamorgonens
främstbestår avkopplande förevisninggång mötet av en av nya

trädgårdsprodukter.
Vid 11-tiden återkommer till välutrustade kontor. AlltBjörn sitt

vanligt, datorn, pentiummaskin med CD-ROMär som men en ny
och nätverksanslutning finns vanliga plats. mycketinte på sin Björn är
nöjd med företagets dataspecialist, vid sidan arbetesittunga som, av

också studerar elektronik vid högskolan Tillsam-KEAB,på i Växjö.
brukar de och utvärdera de nyheter ständigt kom-mans prova som

persondatorområdet. den här veckan befinnerpå Just sigutmer
dataspecialisten emellertid utbildning högskolan.vidpå

bläddrar ochdagens sedan den vanligaBjörn igenom tarpost
förmiddagsrundan verkstaden. berättarReceptionisten tvåattgenom

från datorleverantör besökte företaget tidigtKEAB:s påpersoner
dagen för hämta de datorer skulle kontroll ochin på service.att som
Allt skulle klart under eftermiddagen, då datorerna skullesenastvara

tillbaka företaget.påvara
tyckte det underligt han fått detta förvägBjörn inte iatt vetavar

blir andra ärenden.snart upptagenmen av
eftermiddagen irriterad kunna kommaSent på Björn inteär över att

förunderlag produktionsplaneringen, eftersom till-han haråt inte
till datorn. vid denna tidpunkt telefonen hosgång Ingen isvarar

idataleverantören. mobiltelefonnumretslår till firmans chef,Björn

iockså kretsen till familjen.ingår i Någon servicevännersom av av
datorer har denne hört talas det slaginte KEABServiceom. av som i
fått besked förekommer persondatorer. företaginte på Några lom
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har emellertid drabbats stölder på vadpåminnersättettav som om
råkat för.KEAB får rådet kontakta polisen.Björn hemvägPåut att

från arbetet åker till polisstationen och berättarBjörn misstan-om
ken datorerna blivit Vakthavandestulna. personal anmä-att tar upp
lan och ber avvaktar följandetill dagBjörn utredningspersonalnäratt
finns tillgänglig.

Polisutredningen datorerna blivit stulna ochvisar gärnings-att att
okända. Liknande stölder såväl datorer andramännen är av som

elektronikutrustningar, frånsärskilt företag, har blivit allmäntett
problem det datortäta tillgreppeti skeddeSverige. Det påstörsta

Lund där flerauniversitetet i den tekniska fakulteteninstitutioner på
tömdes all avancerad datautrustningi på och mätinstru-stort sett

finnsMisstankar materielen snabbt förts landet. För-ment. att ut ur
förlusten försvann också väsentliga delarutrustningarnautom av av

forskningsresultat och dokumentation.
april havererarDen 17 Särla-Arlaspå störstaprocesstyrsystemet

Skåne. Leveranstiden för reservdelarmejeri i uppskattas till 1 må-
nad, vilket helt oacceptabelt för Särla-Arlas ledning. Stillaståendetär
kan emellertid begränsas till veckor. Eftertvå den tiden har tekni-ca
ker från fått äldre styrdator,ABB igång kan körasså mejerietatten
med tillräcklig kapacitet för hand inleveranserna från mjölk-att ta om
leverantörerna Skåne och södrai Halland. dockMejeriet tvingas
begränsa produktsortimentet. Lättmjölk får Led-utgå sortimentet.ur

avbryter också tillverkningenningen alla mindre vanliga mjölk-av
produkter, youghurtprodukter. Känsligheten för störningart.ex. nya
ökar eftersom de kan produktionsproblem.än störrege

havererar nätverketDen maj Huddinge sjukhus7 definitivt,på
efter flera mindre tidigarestörningar under våren. Hanteringen av
patientjournaler har sedan början april skett manuellt med storaav
förseningar och oordningviss följd. hela hanteringenNu stannarsom

såväl patientbokning och personaladministrationremisserav som
med tjänstgöringsscheman löneadministration.och ochReparation

beräknasåterstart månad. Landstinget beslutarminst det härita en
läget alla centraliserade specialistinsatser, lever- ochatt t.ex.
njurtransplantationer, ska skjutas och sjukhuset tills vidareattupp
skall akutfallprioritera upptagningsområde.inom sitt Sjukhu-eget

relativt nyligen anskaffade NMR-anläggning för datortomografisets
bruk.tas ur

början drabbas bankomatsystemetI ocksåjuni störningar.av av
Effekten samhälleti blir den här obetydlig ochgången uppmärk-ute

eftersom feleninte, kan åtgärdas snabbt med hjälp till-sammas av
gängliga förRisken allvarligare vidstörningarreservsystem. senare
haverier har emellertid ökat, eftersom ytterligare reservkapacitet sak-

för framför allt kommunikationen till bankomaterna.nas



Händelseförloppet34

internationelladenPolitiska ingrepp3.9 stör

handeln

elektronik-internationella handeln meddeniStörningarna
myndigheternas vaksam-ökatdatautrustning harochkomponenter

brist-befarar det kanländerna. uppståeuropeiskahet de Dei att
bak-särskiltnationella säkerheten,skadar densituationer motsom

sambandamerikanska debattendenoroande igrund tongångar iav
länder.östasiatiskahandelspolitiskamed motsättningar gentemot

mikropro-halvledarkomponenter,komplexaLeveranser t.ex.av
laser-optoelektronik ochdigitala signalprocessorer samtcessorer,

och med kvote-begränsad omfattningskerfrån USA iutrustningar
kritiskamyndigheter fastställer.amerikanska Deringar mestsom

hjälpbl.a. medkortsiktigt klaras,kanbehovencivila Sverigei av
tekniskabådeprojektbörsaffärer. militära Sverige måsteiFörsvarta

hänsyn tillmodifieras medutvecklingsplanerochförutsättningar att
kundspecifikaoch leveranserkonstruktionsverktygtillgången på av

Specific IntegratedApplications.k. Circuit,integrerade kretsar, ASIC
osäker.bedöms som

ochfördyringar komponentergrundKostnadsökningarna på avav
kommerproblem tvingasmåningomsåinsatsvaror är attett som

Beslu-tillleverantörermyndigheter och omprioriteringar.försvarets
framför alltpolitiskaemellertid, eftersom det intressetdröjer ärten

krisen.ekonomiskaområden denandrafokuserat av
Tyskland ochEngland,överraskande12 majDen annonserar

med la-komponentdistributörerfrånalla leveranserFrankrike att
handelsdepartementetländer skall godkännasdessagerhållning i av

land.respektivei
de nationellaske, eftersomfår utleveranser intres-praktiken ingaI

konsekvenser föromedelbarafår småskall Dettaprioriteras.sena
omstruktureringenEfterföretagoch medelstora i Sverige. av

och början1980-talets 1990-distributörsbranschen under årsista av
drastisktkvarmed lagerhållningen Sverigedistributörer italet har

data-ochelektronikkomponenterlager.minskat Leveransersina av
flygfraktinternationellmöjlighetermed deharutrustning somnya-

utsträckningerbjuder ökadinformationsteknologi ioch modern -
korta leveranstideroch med likaeuropeiska storlagerskett från som

tidigare.
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hjälp3.10 Regeringen tar av en

expertkommitté
Regeringen särskildi mitten expertkommittémajutser av en som
skall följa utvecklingen fungeraoch rådgivande ifall lä-instanssom

förvärras.get
början bedöms lägetI juni allvarligtså expertkommittén fårattav

uppgift utreda vilkai åtgärder kan vidtas, bl.a. delaratt som om av
Försörjningszommissionen skall inrättas. Försörjningskommissionen

det för hantera bristsituationerär inrättasär avsett att attorgan, som
försörjningsområdet händelsepå säkerhetspolitiskt betingadei av

kris- eller krigssituationer. skall kunna förbereda direktivDe föra
ochransonering samband med fördelningprioriteringar i elek-av

tronik- och datorresurser.
Expertkommittén kommer fram till slutsatsen kommissionenatt

bör inkallas och bl.a. mandat rekvirera frånmateriel företagattges
och förinstitutioner användning inom prioriterade områden.mera

företrädare förMånga företagen starkt kritiska.är De attmenar
varkenSverige avgrundensstår rand ellerpå inför omedelbarnågon

krigsrisk och marknadskrafterna fortfarande fungerar. grundPåatt
oenighet den nuvarandei och riksdagenregeringen bl.a. detav om-

mandat kommissionen kan blir beslutet Försörjnings-som om-
kommissionen uppskjutet. saknas förDet närvarande laglig grund
för åtgärder enlighet med expertkommitténsi förslag.

den3.11 Störningar i internationella
ekonomin

sociala fortsätterDen i underUSA Orsaker främstsenvåren. äroron
den ekonomiska kris efterföljt katastrofen högaJapan. Detisom
ränteläget dämpar investeringsutvecklingen, samtidigt knapp-som
heten hushållskapitalvarorpå och andra tidigare impor-varor som

från medförJapan fortsatt hög allmän prisnivå. Den ameri-terats en
kanska bilindustrin köper förmånliga villkor de flesta depå tidi-av

japanska produktionsenheterna och genomför deni USA förigare
producenterna allt konkurrenssituationen prishöj-gynnsammare

till slutkonsumenterna.ningar Ekonomerna för s.k.varnar en ny
stagflationsprocess.

amerikansktFrån håll har såväl politiker industriledare tagitsom
mycket allvarligt sammanbrottetpå och immaterialrätts-patent-av

förhållandei till NIC-länderna och september lederKina. Isystemet
detta till politisk kris och handelskrig mellan sidanå ochUSAen ena

andra sidanå ochKorea, Kina Relationerna medTaiwan. Singapore
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främst grundfungerar dock fortfarande,Malaysia på ameri-och av
länder.dessaindustrierföretagskanska ägarintressen i inomstora

världen.berör helaorsakar USAHandelskriget störningar somnya
piratkopieradeländer köpermed sanktionerhotar utrust-mot som

piratkopior emellertidSmugglingen och handeln med såningar. är
verkningslösa. införpraktiken bedömsomfattande hoten USAiatt

teknologi. licensavtal ochförrestriktioner påKrav över-export av
för strategiska allianser ska minskaenskommelser ris-inom ramen

omfattarteknologiöverföring. Restriktionernaotillåtenkerna för även
från EU-län-starkaavtal, vilket utlöserredan ingångna protester

särskilt angelägen skyddaamerikanskaderna. regeringenDen är att
och utvecklingen mikro-mikroelektronikindustrinden avegna

Reglerna för den internationellahöga prestanda.medprocessorer
GATTWTO-öuerenskommelserna blir alltförhandeln inom ramen

tillämpa.svårare att
hur medlemsstaternaråder osäkerhet inomEUInom stor omen

denlagstiftning ska kunna hantera delsgällande avtal ochförramen
förståeligaallmänhet, delsekonomiska situationen isvåra staternas

det landetsförsta hand Minis-intressen.prioriteraisträvan att egna
krisdelegation medsärskildterrådet tillsätter rapporteringjunii en

ekonomiska samarbe-underlätta dettill rådet. Avsiktendirekt är att
för samtligadirekt ochbland EU-statersEU-staterna attsamttet

Sydostasien och där-med ochräkning förhandla USAiregeringarna
lindra effekterna handelskriget.med av

svenskMinskad produktion i3.12

elektronikindustri

företag har föreelektronik från svenskaochProduktion export av
företagkraftigt och hos delminskatsemesterperioden är överen
företagpermitterad.hälften produktionspersonalen Ett ärsomav

Nilsson har 12drabbat permitterahårt KEAB. tvingatsBjörnär
ansträngd och företagetsföretaget mycketLikviditeten i ärpersoner.

kontroll-rekommenderat styrelsenharrevisor upprättaatt en
betydande,Effekterna Verkstadsindustribalansräkning. på övrig är
tillinskränker 15%.där genomsnitt sigpermitteringarna iäven caom

sedan tidigtdenArbetslösheten någonsinSverigei störstaär un-nu
1900-talet.der

samråd medutanför har ledningenarbetsplats iHaningePå Hans
3-dagarsvecka. ständigainförtde fackliga Deorganisationerna om-

arbetetsförhållandena haroch ändringarnakastningarna gjorti att
Privatekonomin ocksåarbetsplats blivitstämningen på Hans ärsämre.

ochför och Räntehöjningarnabekymmer pris-Birgitta.Hansett
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ökningarna det helt otänkbart med kani år. Degör semesterresaen
åka till Norrvallen.inte Emma iens mormor

Stordatorer och anläggningar med amerikanska realtidsdatorer
drivs håll begränsad kapacitet grundmed bristpå några på påav

Ävenoch reservdelar. realtidsdatorer, används främstservice isom
och flyg- trafikledningssystem,övervakning, ochprocesstyrning it.ex.

får ökad sårbarhet. Administration och kontorsarbete fungeraren
dock fortfarande tillfredsställande, främstnågorlunda grundpå av

tillgången till kopiatorer, telefaxar ochPC, utrustningatt annan va-
god från början. omfattning emellertidProblem har börjatrit störreav

dessa verksamheter.uppstå iäven
och hårddiskar och till lokalaService reparation nät-av servers

verk ökande problem, eftersom hårddiskartillverkningen iär ett av
dominerar denna produktion skett med kom-Singaporet.ex som- -

dålig kvalitet. verksamhet för hård-FFV:s reparationponenter av av
diskar till full kapacitet räcker långautnyttjas inte på vägar.men

Kalmar kommun felaktig datorI med maskinersätts en en som
tidigare tillhört företag Oskarshamn. grund vidi På misstagett av

förstörs den backupkopia lokaladär den skatte-starten systemetav
myndigheten lagrat data från självdeklarationer. Personalen harårets
emellertid hunnit makulera de ifyllda blanketterna.inte alltsåDet går

återskapa uppgifterna databasen. Arbetet beräknas försenaiatt
fyrataxeringsarbetet med månader.minst

Bankomatsystemet bryter3.13 samman

ovanligt ochFörsommaren grund ned-är i Sverige. Påtorrvarm av
ekonomin tidigareläggergången svenskari ochmånga sina semestrar

planerar tillbringa dem landet, vilken deninom givetvisatt gynnar
inhemska turismen.

slutetI flesta påfyllningjuni de välkommenpå påväntarav en
lönekontot. den börjar också den vanliga trafik-På 25 junimorgonen
ökningen bankomatnätet.på

Öst-Bankomatkunderna hos Handelsbanken, Föreningsbanken,
götabanken och bank kan emellertidGota Wasa inte någrasamt ut

eftersom bankomatnätet brutit bankkontorenNärpengar, samman.
kan personalen meddela bankomatsystemet funge-öppnar inteatt

Kunderna kan manuella bankuttag, tills dessviaut attrar. pengar
sedlar och mindre kontor slut.på åtminstone vissa ärmynt

Felsökningen de reservenheter förvisar används över-att attsom
vaka kommunikationen till bankomaterna fungerar.inte Fortsatt
felsökning och försenas grund brist reservdelar.reparation på påav

bankomatkunderna blirFör läget besvärligt. Birgitta är tvungen
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förlänga lunchrasten eftersom kön vid bankkontoret lång. Väläratt
framme det kund fårkassan baravisari sig varje 500att ta ut max

kommer tillkronor. räcka veckans planerade storköpDetta inte att
dagligvaror. ska ledig dag de kanSom Hans såär nästaturav vara

fylla kassan.åter på
Användningen betalkort affärer och varuhus också,i störsav

vilket förmodligen hänger med den belastningen påstorasamman
Risken för funktionsstörningar datanätverken bedömsisystemet.

de ledande detaljhandelskedjorna den juli beslu-så 3attstorsomnu
all kontokortshantering omedelbart ska avbrytas dagarTretar att .

bensinbolagen förbeslutar genomföra åtgärd.sig attsenare samma
drabbar särskilt företag med anställda använderDetta tjänste-som

bilar. all varuhandel detaljistledet ske medSå i måstegott som nu
hjälp kontanter.av

och kan sköta inköp de dagliga nödvändig-Hans Birgitta sina av
godheterna tack planering. inköp kapitalva-Att göra störrevare av

eller dyra kläder redan otänkbart grund familjens dåligapåärror av
ekonomi. telefonräkningen obetald. fick deNyligenDen åärsenaste
andra sidan anstånd med topplånet förårs amorteringen påett
bostadsrätten.

med oförmåga lösa ekonomiskadeMissnöjet regeringens att pro-
blemen betalkortsystemetsbörjar Bankomat- och sammanbrottväxa.
blir utlösande faktor för demonstrationer med deltagandeen av ar-
betslösa de städerna skeri i Sverige. Demonstrationernastörre utan

fackligamedverkan de tidigare misslyck-organisationerna, somav
flertaletmed samla medlemmar till ordnade manifesta-ats att mera

tioner.

Varudistributionens och3.14

transportväsendets sårbarhet stor

Problemen med bankomat- och betalkorten konsumtionengör att
framför allt sällanköpsvaror kraftigt.minskar Varuhandeln be-av

Ävendömer emellertid tillfälliga. tjänstesektornstörningarna som
berörs.

och vädret fortsätter under hela juli.Det Mångatorravarma
svenskar besvikna och missnöjda med de ändra sinatvingatsär att
semesterplaner.

mindre brand GSA-Speds stordator-Den 12 uppståraugusti ien
anläggning. Branden släcks snabbt med hjälp det automatiskaav
brandskydd finns installerat datacentralen. Datadriftenpå stop-som

emellertid och data från den dagens planering ochsenastepas rap-
från godshanteringen bilar och terminaler förstörd.portering på i är
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GSA-Sped de godstransportörernatvåär i Sverige,storaen av
vardera har marknaden.40 All information%som ca av om var

godset befinner fanns lagrat stordatormiljösig ochi alla speditörer
kunde helst reda leveransnär på befannviss sig. Kon-som var en
takten med kunderna sker huvudsakligen telefon kommu-ochper
nikationen med bilarna, förmedling hämtorder, med datext.ex. av

satellitöverföring.via
Transportvolymerna har under den veckan Ökat ordent-senaste

ligt efter semesterperiodens lugn. Personalen GSA-Speds telefon-i
växel har vanligt fulltvarit med lämna informa-upptagensom att

fraktertion underlätta för kunderna fram priorite-samtom att
rade leveranser. Bara efternågra brandentimmar växeln blocke-är
rad kunder kräver besked leveranser och varför GSA-av som om
Speds hantering hämtorder upphört fungera.attav

efter brandenDagen samlas GSA-Speds ledningsgrupp till kris-ett
Stockholms-terminalenmöte. blockeraspå gods ochär väg att av
industrikundernågra har tvingats produktionen grundpåstoppa av

harinsatsvaror kommitinte fram. Situationen sådanatt är att en
manuell inventering allt gods terminaler ochi bilar blir nöd-påav
vändig.

Företagsledningen beslutar tills vidare upphöra med leveran-att
gods till privatpersoner och all tillgängligin personalsättaser av att

för återställa godsflödet. Gods till lagrasprivatpersoner tillfälligtatt
inhyrda tält terminalområdeti förpå frigöra för sorteringatt ytor av

industriellt gods.
Efter dryg veckas intensivt arbete kan GSA-Speds dataoperatöreren

datasystemetåter drift. Ledningeni räknar emellertid med detatt
kommer ytterligare 3-4 veckor kan fungerainnanatt ta systemet
normalt grund lastningenigen. På bilarna kaninte optimerasattav av

bilar oftagår många med godsmängder.små kostnadsökningarDe
därvid medför företagsledningenuppstår höja frakt-tvingassom att

priserna med vilket särskilt30 %, drabbar småföretagen.
NorruallensI kommun får bl.a. äldsta företag, Norr-ett ortensav

vallens Järn Smide, inställa8C betalningarna efter tids ekonomiskaen
svårigheter. långvägaBristen på transportkapacitet blir till slut för
mycket för verksamheten skall kunna drivas vidare. Småfrakteratt

länet fungerarinom dock eftersombra, det finns flera lokala trans-
portföretag direktinte beroende GSA-Spedsär centrala pla-som av
nering.

Kommunikationen med tullmyndigheternas datoriserade
dokumenthantering allvarligt problemen med biltransport-störs av
företagens planeringssystem. utländskaImporten livsmedel kanav
fortsätta med otillräcklig och kontrollregistrering hos tull-men-
myndigheten.

Konsumenterna hela landet upplever bristöver särskilt färsk-på
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problemen med längrelivsmedel. grunddjupfrystaoch På avvaror
mängderföretag kassera impor-transporttider mångatvingas stora

lagringstiden.ökadetål dengrönsaker,terade intesom
bankomat-efter svårigheterna medharhelaButikerna Sverigei

hanterablivitbetalkortssystemen i regioch storaatttvungna egen
rånobjekt. Butiks-mycket attraktivablir därmedkontantkassor. De

särskilt deproblemen för butiksägarna,vardagliga iderån är ett av
räckerbevakningsföretagens kapacitetPolisens ochstäderna.större

alla butiker. Butiksägarnaför skydda på någratillinte orteratt en-
huruvida detta tillå-debattsärskild vaktpersonal. En äromgagerar

massmedierna.fårlämpligteller istort utrymmetet

Flygtrafiken begränsas3.15

medflesta problemenNorrvallen dejohansson äveniEmma tar ro,
har med-effekter. Prishöjningarnakrisenshon också drabbas avom

nödvändigastetill deträcker ifört intepensionspengarna änatt mer
tillvanliga utflyktplanerar honslutetuppehållet. sinI sommarenav

Skåne.utanför Lundmed familj Emmaäldste bor sin isonen som
med flygdärför bokat biljettför lång och hartycker tågresan äratt

Östersund finnstill biljettenArlanda.från till PengarnaSturup via
pensionssparkonto.tidigare hennessedan på

därvecka TV-reportage,innan EmmaEn ett en repor-avresan ser
flygsäkerhetbeskriver den försämring Repor-ägerter rum.somav

framflygbolagsvårigheten förbeskriver många atttern reserv-
framLuftfartsverketflygplan och förtillkomponenter sina att

landnings-kommunikationssystem ochtillreservkomponenter
materieldenProblemen beror enligthjälpmedel. påreportaget att

amerikanska handelsrestriktionerna.faller under debehövssom
myndig-fortsätter radio och dagstidningar, därDebatten ansvarigai

försäkrar debekräftar uppgifterna. Samtidigtoch företagheter att
flygtrafiken kanflygsäkerheten ochpåverkarintesituationen att

tillgängligasedvanlig hög säkerhet medbedrivas med reservsystem
servicemöjligheter.och

problem grundbokningsnät har börjatResebyråernas på attav
uppbringa.reservdelar till datorerna Dettainte går gör attatt perso-

får till manuellnalen långt möjligt registrering.så gå över
riskerna. honför fallbeslutar alla Närsig iEmma trotsatt resa -

beroendeflygplatsen blir det ändå påkommer till ingenut resa av
bokningde ska.bokningsdatorerna har slutat Emmasattatt som

finns platsförsvunnit hanteringen och dethar helt enkelt ingeni
kvar för henne planet.på

fungerarmänniskor med allt längrebland inteMissnöjet ärsom
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människorenskildaofta fall därskildrarutbrett. Massmedierna som
händelseseptember får idrabbas krisen. börjanIEmma enavav

anhörig tillkvällspressen.uppmärksamhetLuleå Eni närastor en
anhörigeförrän det förfram Densjuk nårsvårt patient inte är sent.

träffaförfrån Sydeuropa till sin sistahar kommit Sverige att mor en
Arlanda.avbrotttill oplanerat på Förstitvingasgång, ett resanmen

då förmedtill Luleå Detdygn kan han komma tåg. ärett senare
Arlanda.tvingadesavled medan han påHans väntasent. mor

minskat kraftigtflyg redanmed harAntalet människor som reser
resebyråerekonomiska läget.till följd det allmänt dåliga Mångaav

händelseutvecklingen med-problem och denekonomiskahar senaste
verksamhet.avbrytaför flera mindre resebyråer tvingas sinatt

utvecklashandelsmönster3.16 Nya
handelsmönsterberoende gamlaVärldshandeln har minskat på att

kontorsmaskiner börjarochKonsumentelektroniksönder.slagits
från andratillgängligadelen hösten bliunder den tidigare attav

efterfråganekonomingrund krisen iländer Sydostasien. På ii är
emellertid begränsad.Sverige

åtaganden destorföretagen söker fullfölja påsvenska sinaDe ex-
beroendemed starktportmarknader återstår ett av nyasom men-

leveranserleveransförmåga.med osäkerleverantörer För att av
omfattande överfö-och delsystemlämpliga komponenter måste en

NIC-länder.ske tillkunnande leverantörer Detekniskt iring storaav
framtidautvecklapåbörjats för inom Sverigeinsatser att gene-som

skälmikroelektronik avbryts. väsentligtEtt ärrationer att samar-av
begränsasamerikanska högteknologiföretagmed påbetet måste

för överföringrestriktioner teknologi.grund av av
mervärdeskatt denRiksskatteverket inför uppbördenmeddelar av

stölder ellermed datorerföretag blivit20 augusti att genomsom av
med inbetalningdispensrekvisition från myndigheter kaninte av

mindreföroch praktiska svårigheterna mångaskatter avgifter. De
oredaoch medelstora företag blir bemästra. uppstår iStorsvåra att

lokala skatte-både skatteuppbörden löneadministrationen.och De
problemen,omgående följamyndigheterna har inte att uppresurser

förseningsavgifter. kanoch företag riskerar kännbara Detmånga
förvärra bekymmersammaytterligare deras redan situation.

Bankgirocentralen.Under hösten problemtidvis påuppstår
dataanläggning,Föreningsbankens centralaKommunikationen med

internationella betalnings-clearing checkar och denPostgirots av
lösesförmedlingen starkt störd. Problemenblir periodvis proviso-

kontrollmanuellariskt med och Postgirotsinsatser.reservsystem av
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checkar ske helt manuellt och med telefonkontaktermåste med konto-
förande banker, vilket clearing checkar dagar stäl-igör att tar treav

förlet dag.en
oktober beslutar styrelsen försätta företagetDen 26 i KEAB iatt

konkurs efter det företagets försök till ackordsuppgörelse ef-att en
betalningsinställelsen månader tidigare misslyckats.två Likviditets-ter

krisen kombination med de begränsade möjligheternai fullföljaatt
leveransavtal omöjliggör fortsatt driftingångna företaget. Denav

återstående personalen fåtal15 Ettsägspersoner upp. personer- -
får tillfällig sysselsättning med ned maskinernågraatt montera som
konkursförvaltaren lyckats sälja iordningställa anläggningensamt att
och maskiner inför den planerade exekutiva auktionen.övriga Denna
bedöms komma inbringa särskilt mycket, eftersominte KEAB:satt

delas företagsituation många Sverige.iruntav om
Nilsson detta personlig katastrof.För Björn Som sistaär en en

för rädda har han den ärvda fädernegårdenKEAButväg att pantsatt
utanför säkerhet för kortfristig kreditVäxjö med mycketsom en
hög Egendomen konkursförvaltarens för-övergårränta. nu genom

långivarens hari del liv tillBjörnägo. sittägnat storsorg atten av
bygga företaget från enkel verkstadsrörelse inhyst föräld-iupp en -

fastighet till modernt och effektiv företag med rationellettrarnas -
maskinpark välutbildad och motiverad personal. Problemensamt
under 1990-talets första tuff kundeår utmaning övervin-var en som

den krisen har påfrestande företagetvarit så intesenaste attnas, men
Ävenrädda. Nilssons äktenskapgår har råkat farozonen.Björn iatt

Problem processanläggningar3.17 i

början november driftenI vid Holmens pappersbruk påstoppasav
förseningargrund vid lederreparation Dettaprocesstyrsystem.av av

till produktionenstörningar tidningar Svenska Dagbla-i inomav
dets och Aftonbladets tryckeri. grundPå attgemensamma av pro-
duktionen vid bl.a. Modo dragits ned redan under sommaren upp-

oväntad brist tidningspapperstår på i Sverige.en
Tryckeriet lyckas emellertid hitta finsk leverantör kan le-en som

omedelbart och produktionsledningen beställer omgåendeverera en
kvantitet skall räcka för månads produktion. denNärsom ca en
första leveransen anländer dagar upptäcker tryckeri-tre senare
personalen leverantören missförstått beställningenatt av pappers-
kvaliteten. Efter krismöte med bl.a. företagsledningarna vid deett
bägge tidningarna beslutar förde användasig ävenatt pappret, om

finnsdet risk för november emellertidstörningar. Den 16 stoppas
produktionen grund haveri tryckpressen.på i Denettav pappers-nya
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kvaliteten har orsakat skador möjliga åtgärdainte är att utansom
byte vitala delar maskinen. Arbetet beräknas minst må-av ta treav
naden

Produktionen tidningspapper hos Modo och Holmen kommerav
åter med begränsat kapacitetsutnyttjande.igång, men

för SvenskaKrisen Dagbladet och Aftonbladet akut. Svenskaär
Dagbladet lyckas efter vecka tidningen begränsat formatiuten
med hjälp tryckeri normalt producerar tidskrifter ochettav som
reklamtrycksaker. Aftonbladet ställer produktion tills vidare,sinom

tidningen begränsadså upplaga kani tryckas vid regionalaatt
tryckerianläggningar. till Stockholms-regionenTransporterna får ske
med bilar, vilket innebär väsentlig tidsförlust.en

svensk ekonomi3.18 Kris i

november blirI mitten tillsammansHans med delenstörreav av-
personalen vid den produktionsenhet där han arbetar uppsagda-
från arbeten. har docksina redan borta frånHans arbetetvarit en
tid grund sjukskrivning.på har blivit allt deprimeradHanav mer av
de till olösbara problem familjen hamnat och hari svårtsynes som

företa kan bidrasig något till förbättring. Familjens bilatt som en
såldes redan för halvår sedan och de lever på existensmini-ett nu

frånmed stöd de sociala myndigheterna.mum
Under hösten den ekonomiska krisen mycket djup.är i Sverige

drabbar antal hushållDet och företag. Inflationstakten harett stort
ökat och slutetuppgår till årsbasis.året 16 % på Detta ärmot av ca
högre genomsnittet i övriga också har högEuropa, infla-än som en

starkt bidragandetion. En orsak till inflationstrycket detSverigei är
mycket underskottet budget.i Kapitalmarknaden kla-stora statens

absorbera detinte lånebehov uppkommit. delEnattrar storsom av
underskottet finansieras ökning penningmängden. Budget-genom av
problemen under 1990-talets första framstod obetydligaår jäm-som
fört med nuvarande politiska medsituation. Den del-situationen en

splittradvis regering och riksdag orsakar iblandoch hand-trögen
lingsförlamad beslutsprocess ochpå myndighetsnivå.regerings-

Efter de lågkonjunkturårens samhällets förärsenaste resurser
stöd till arbetslösa och permitterade hårt ansträngda. Rege-ytterst

sänkaringen tvingas socialförsäkringssystemenersättningsnivåerna i
kraftigt. Liknande åtgärder har införts de flesta europeiska länderi
med utbyggda välfärds- trygghetssystem.och Sänkningarna i Sverige
inkluderar barnbidragen, medan ligger kvaräven pensionerna på

nominella tidigare.nivåersamma som
ochHans omöjligBirgitta ekonomisksitter i Famil-situation.en

inkomsterjens räcker till hyran och kravbreveninte samlas hög.på
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huvudsvårigheterdeprimerad och hardjupt överHans är stora att
har fortfa-problemen.för komma Birgittasig atttaget urengagera

kommunens barnomsorg.arbeterande inom
vanliga utstyrseln förfram denjohansson har gåtagitEmma att

gammalgäller det väninna,begravning. Denna gångpå somenen
familj. hade dia-bodde med Väninnan varittidigare Emmasgranne

kommunens hemtjänstgrund mins-sedanbetiker några år. På attav
exaktdetbesök vecka vänin-kat till ingen visste närett somper var

telefon haderäckte tilllängre såEftersomdött. pensionen intenan
abonnemang.och hennes Denbåde sinaväninnaEmma sagt upp

upphörde.dagliga kontaktentidigare
medi-Visserligen har honbekymmer med hälsan.har ocksåEmma
burkkr förochkärlkrampen 360Mencin nytt recept.ettmot en ny

får räckaförrafinns kvar från såmycket. omgångenDetär som
länge.

Östersund.skall flytta tillbegravning HonEfter Emmaväninnans
pensionärslägenhetenlämnabeslutat det bästoch dottern har är attatt

blirdotterns lägenhet.flyttarNorrvallen och Detin iEmmai att
klara ekonominnödvändigt fördetnaturligtvis trångt, är attmen

tillsynenden dagligaoch Emma.av
minskattelefontrafikenlågkonjunkturenföljdEn är attavannan

mobiltelefontrafiken. deförgäller särskilt Envolym. Dettai av
inställa betalningarna.oberoendesvenska, tvingasnätoperatörerna

mobiltelefonerför abonnenterna.Telia Deåtar sig överta ansvaretatt
emellertid försesoberoende måsteden använtnätoperatörensom

Teliasde kan användasidentitetskoder Detmed iinnan nät.nya
för de abonnen-kostnad ochinnebär på serviceväntanextra nyaen

till kostnadsskäl,med hänvisningTelia övertavägrar, attterna. an-
den tidigare konkurrentensför driften nät.svaret av

Återhämtning påbörjas i Japan3.19

Återuppbyggnaden japanska samhället har kommitdet igång påav
jordbävningskatastrofen och utvecklingenefter gårallvar år rentett

för sedan.möjligtfortare vad trodde år Demångaän storaettvarav
kapital utanför harfinansielltjapanskttillgångarna Japan enav

för utvecklingen.mycket betydelse takten istor
byggnadsmaterialmaskiner ochArbetskraft finns medaniJapan,

länder.från asiatiskautsträckning VästeuropaIimporterasi stor
samtidigtväsentlig efterfrågeökning,upplever industrin i ingenstort

och valutaoronationella budgetunderskottränteläge,högtettsom
internationelltundantag deosäkerhet framtiden.skapar Ett ärom

mark-anläggningsföretagen, funnitochinriktade bygg- storsom en
Sydostasien.och projektledarenad ientreprenörersom
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amerikanskaDen industrin har betydligt bättre utgångsläge,ett
eftersom den amerikanska utfärdat särskilda villkorregeringen för

frisläppa det finansiellajapanska kapital placeratvarit i USA.att som
Villkoren innebär kapitaletminst 50 % skall användas föratt av att
bekosta leveranser och fråntjänster amerikanska företag.av varor

Planerna på internationell förinsats skrinläggsJapan i FN-regien
vid årsskiftet efter jordbävningen,år det hunnitinnan fattasett ens

beslut.några
ekonomiskaDen krisen världen har medförti sänkt levnads-en

standard InflationenSverige.i och arbetslösheten har tvingat män-
niskor till förändrade livsmönster. inskränkerKonsumtionen tillsig
nödvändiga nyttigheter, medan umbärliga och tjänstervaror som
kabel-TV, nöjesbåtar och utomlands minskat kraftigt isemesterresor
efterfrågan. konsekvensEn reklamfinansieradenågra radio-är att
och TV-kanaler Ävenupphört med verksamhet.sin andra medier,

tidningar och video, upplever kraftigt minskad marknad.som en
Bostadsföretagen ekonomisk kris, eftersomiär alla30%ca av

hyresgäster saknar förmåga betala hyran. utfärdarRegeringenatt
särskilda direktiv bolagenså kan upplåta bostäder hy-ävenatt om

kan betala.inte Systemet utvidgasresgästerna till också omfattaatt
bostadsrättsföreningar, medan villaägaremånga hela landetöver

låta husmåste sina exekutiv auktion.på införLeverantörerna
vid tilldelningransoneringar och för de bostädervärmevattenav

upplåts till boende saknar betalningsförmåga. Tacksom som vare
statliga kan akut bankkris,garantier till följd bostadsföreta-en av

svårigheter klara kostnaderna för finansiering,sin undvi-attgens
kas. framtida belastningenDen kommunernapå och statskassan
bedöms dock bli mycket och inflationsekonomin kommerstor av
allt bestådöma under flera år.att att

Vitala samhällsfunktioner såsom energiförsörjning, transporter,
räddningstjänst och akutsjukvård fungerar tillfredsställande men-med betydligt minskat datorstöd. Skolorna fungerar med omfat-en
tande flora lokala improvisationer.av

tycks alltidDet finnas solventa köpare till de fastigheter och egen-
domar säljs exekutiv auktion. Omfördelningen ägandetisom av
fast egendom och företag denna utvecklingär mycketrönerstor men
liten uppmärksamhet eller frånintresse politiskt håll.

Effekter3.20 lång siktpå
snabbastDe växande marknaderna för högteknologiska produkter

och finns Sydostasien.i harKina med inhemska industri-system
etableringar och internationella allianser utvecklat telekommuni-
kations-, elenergi- och transportmedelsindustrier till hög teknisken
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särskilt beroendepraktiken längreLandet importintenivå. iär av
Återuppbyggnaden efter-har skapatvästländerna.från ijapan en

de Östasiatiskamedfört starktfrågesituation uppsving i lettsom
fram-ochoch bl.a. starkt bidragit tillekonomierna Kinaatt mer mer

ekonomisk stormakt.träder ensom
fortfarandemilitär teknologimed fortsattahar insatser inomUSA

och licensstridernadetta område.ledande rollenden Patent-inom
efterJapan-katastrofen avgjordafrån tiden efter årinte ännu,är tre

starkt ökad protektionismtillkatastrofen. har bidragit iDetta en
svenskt näringsliv.indirekt drabbarvilket både direkt och Fri-USA,

villkorasfinansiella tillgångarnasläppandet de japanska USAiav
skall samband medamerikansk industrifortfarande med iatt gynnas

produce-Framför allt de industrieråteruppbyggnaden iJapan. som
fått god draghjälp.harinvesteringsvarorrar

förmågahögteknologisk industri har fått minskadSvensk att ut-
flera dekraft. överlevavecklas inter-För tvingas storaatt avav egen

verkstadsföretagen utländska delä-verksammanationellt att ta
medförläggs ibland tilloch utvecklingForskning Sverige, mengare.

uppfattningar arbetsorganisationmed andra tvingasledningar omnya
Tillverk-anställningsförhållanden.tillpersonalen sigatt anpassa nya

främst täcka europeiska behov.inriktasningen mot att

förlevnadsstandardSänkt våra3.21

referensfamiljer
Östersund tillvarondotterjohansson och hennes iFör Emma är

och detkärlkramp har blivitbesvärlig. svårtEmmas värre är att sam-
tydligare teckenalltsärskilt visartvårummare, Emmai somsas en

till hyran,räcker till och bidragdemens.senil Pensionenpå mat men
för förkostnaden för medicin Emma.är stor

för-svårigheter klaraoch har fortfarandeHans Birgitta stora att
socialaoch deFamiljen har lämnat bostadsrätten påsörjningen.

hyreslägenhetbekostnad flyttat till intemyndigheternas trerumsen
fortfarande arbetslös ochfrån den tidigare bostaden.långt Hans är

tidi-har kvartillbringar delen tid hemmet. sinsin i Birgittastörre av
fa-praktikenanställning kommunens barnomsorg. Iinom ärgare

stöd från samhället.miljen helt beroende av
tillvillan såldför tillfället splittrad ochNilssons familjBjörn är

sedan.förmotsvarade byggkostnadenknappt några årprisett som
maskinserviceanställning arbetar med åthar fastBjörn ingen men

Skogsvägarnaoch företagaretidigare kontakter Växjö-regionen.i
blockerade medfädernegårdengenomkorsar väg-är numerasom
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hinder och vägbommar. efter konkursen fick klartår BjörnFörst två
för kom från finansiär Holland,sig privat iatt pengarna somen nu
innehar skogsmark södra det gamla företa-arealer Sverige. Avistora

bara fastighet, fordringsägarna lyckatsåterstår integet tomen som
hitta födgeniköpare till. Tack kontaktnät, ochnågon ett stortvare
mångsidighet emellertidBjörn på uppåt igen.är väg

ställer frågor, hardock ökad grad malt hansHan sig några i isom
huvud efter katastrofen i Japan:

fel förberettdet hans kunde han ha bättreVar sigegetCl -
EU-medlemskapet blev det till hjälp den här situationenistorD -

åtgärder, eller varförbrist åtgärderRegeringens på gjor-El snarare -des tidingenting l
Effekten blev det krig närhetvarit i vårvärre änEI om





Statsmakternas ochKapitel

4 myndigheternas agerande

efterHändelseutvecklingen, den beskrivs lederså i scenariot,som ca
halvt till mycket djup ekonomisk krisår i Sverige. Utöverett atten

tillsätter expertkommitté, beskrivs hurregeringen inte närmareen
statsmakterna, myndigheterna och näringslivets organisationer rea-

förhändelserna. hel rad åtgärder har betydelsepå En nä-gerar som
ringslivet, myndigheter enskildaoch individer kommer succesivt att
vidtas bakgrund händelseutvecklingen det föl-scenariot.i Imot av

översiktligtjande skissas rad åtgärder med hög sannolikheten som
aktualiseras sådant läge.i ett

Tidigt händelseutvecklingen kommer branschföreträ-sannolikti
hand elelztronikområdetdare första överläggainom i situa-att om

och tänkbar utveckling. Efterhand bedöms andra bransch-tionen även
arbetsmarknadens och myndigheter kommaorganisationer, parter

Särskilda samarbetskommitteér bildas föratt engageras. gemensam
åtgärder för bevakningdiskussion stölder Kontaktmotom m m.
med berördakommer myndigheter för bistånd frågaiatt tas att

skydd bevakning.ochom
ÖCB stödjer företagelektronikbranschens olika exempel-på sätt,

kontakter leverantörsländers ambassadervis med berördagenom
för ökad tilldelning komponenter. Samverkanuppnå sker iatt av
denna fråga med Kommerskollegium.

ÖCBKomponentanvändare främstkommer kontakt medatt ta
för informationsutbyte, diskussioner, överläggningar och så små-

också förhandlingarningom utnyttjande olika komponenterom av
m.m.

Även tilltveksamregeringen Försörjnings-inrättaär attom
ÖCB,kommissionen detta läge, kommer det allvarligagrundi på av

försörjningsläget, förstärka föravdelningen indu-sig atttvungense
striell försörjning med krigsplacerade företrädare för förstaIF i

Ävenhand elektronikbranschen. företrädare för andra särskiltvissa
berörda branscher kommer delta arbetet.iatt
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ÖCB förbereda utfärdan-första handvid inriktasArbetet påi att
för kommande behovochprioriteringsreglerde principer avevav

omfördelaatt resurser.
efter handkommer sannolikthandelsdelegationereller fleraEn

uppgiftinternationellaförtillsättas insatser. Derasregeringenatt av
handelsutbyte ochöka möjligheterna tillframför allt importär att

medel förocksåStatsmakternakomponenter.viktiga avsätter attav
detköpelektronikkomponenterforcera utöverimporten genomav

tull-företagsekonomisktför tillfället strikt motiverat. En vissärsom
för stimulerabehöva tillgripasmomslättnader kanbefrielse och att

komponenter.särskilt efterfrågadetill ökad import av
licensiering kom-medutförselförbud kombinationoch iExport-

blir allvarligt.försörjningslägetform tillgripasi någon närattmer
behövs förför produkter,komma skeUndantag kan attatt som

denhär sammanhangetproblem det juri-till stånd. iEtt ärimport
förförbud och formernasådantförförutsättningendiska ett

diskrimineraEU-medlemfårexportrestriktionerna. inteSverige som
Romfördraget kanmedlemsländer.kunder andrahandeln med i un-

undantagmedgespeciellaomständigheter och situationerder ivissa
ochEU-länderKontakt med andra EU-tvingande regler.från dessa

omfattning.skekommissionen måste i viss
dettaområdensannolikt för devidtasStimulansåtgärder påatt,

normaltersättningsproduktionståndtill importe-möjligt,är av
betydelse för försörjningen,särskilddels harrade produkter, som

internationella marknaden.denuppbringadels påsvåraär att
företrädaremed branschensöverenskommelserfrivilligaGenom

ÖCB elektronikkom-de olikaanvändandetkommer att styra av
verksamhetsområdena.prioriteradetill de högst For-ponenterna

medkonfliktkomma EU-riskerar iför denna styrning attmerna
kanandrasamarbete medkontakt eller EU-staterreglerna. En viss

nödvändigt.därför vara
till-Ransoneringslagenstyrmedel. ihand krävs starkareEfter sätts

Prisreglering kanförsämras.kraftigtförsörjningslägetlämpning när
fråndelarplockaKannibaliseringframtvingas.komma attatt -

viktigareochoch detdatasystem in isätta systemett annatett -
allt vanligareriktigtproblemenblir sättsigväxernär attettstora

verksamheten.oundgängligaden mesttrygga
medgestatsmakternadelen scenariot tvingasI uttag ursenare av

all-föregentligen har byggtsberedskapslager,de mötaattuppsom
och krig.säkerhetspolitiska kriservarliga

spektrumbrettOvanstående kortfattade beskrivning visar på ett
sida.myndigheternasnäringslivet ochåtgärder från bådetänkbaraav

ÖCB samråd med före-får uppdragföreslår iUtredningen i attatt
studeraoch myndigheterför berörda branscherträdare inärmare

iskildrarutredningende svårighetersamhället ikonsekvenserna i av
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ÖCB börscenariot. också detalj klargöra hur problemen förimer
företag, enskilda och myndigheter ska kunna och långtsåmötas
möjligt reduceras.
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