
Positiv analys 
a JAS-projek et 


sammanfattning: 
I 

"JAS-projektet innebär en unik tek
nisk utvecklingsinsats av utomordent
ligt stor betydelse för Sverige. Uppgif
ten i det arbete som här slutrapporte
ras har varit att granska och analysera 
de projektadministrativa förutsätt
ningarna för JAS-projektets genomfö
rande. Den huvudsakliga slutsatsen är 
att projektet har med hänsyn till 
omständigheterna hanterats väl. Det 
är den generella bedömningen. 

De huvudsakliga bedömningarna 
om administrativa förutsättningar för 
JAS-projektets genomförande hittills 
och projektets faktiska hantering är i 
punktform (resonemangen återfinns i 
rapporten): 

• Första tiden i projektet var en kri
tisk period. Det skedde vissa förse
ningar - dels pga att resurser hos IG 
JAS lades på andra arbetsuppgifter, 
dels att IG JAS inte hade tidigare er
farenheter av underleverantörsupp
handling. 

• Earned Value-metodiken har un
derlättat styrningen av projektet och 
bidrar till att projektet är under kon
troll. 

• FMV:s projektorganisation måste 
vara självständig och stark. I prakti
ken kanaliseras samtliga kontakter 
mellan offentloiga företrädare och 
industrin via FMV. Det är därför av 
stor vikt att projektet ges tillgång till 
eget ansvar för strategiska resurser. 

• Vid jämförelser med referenspro
jekt har JAS-projektet haft en väl fun
gerande styrning. Trots vissa förse
ningar och kostnadsöverdrag har pro
jektets styrverktyg i stort haft avsedda 
effekter. Rapporteringsvägar fungerar 
bra. Metoder och tekniker har ut
vecklats för att bidra till den goda 
styrningen av projektet. 

Viktiga frågor inför framtiden gäller 
problem och svårigheter som kan för
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utses i och med att projektet framö
ver kommer att innebära en större del 
produktionsverksamhet. Projektet är 
vidare på väg in i en 'marknadsfö
ringsfas' med tänkbar/önskvärd för
säljning till andra länder. Det finns 
stora förväntningar på vad framtiden 
ska innebära. Detta kräver att det i 
nuläget läggs resurser på att hantera 
dessa nya möjligheter och eventuella 
problem." 

Speciella kapitel ur rapporten: 

Kris- & rykteshantering 

" I allmänhetens ögon är JAS ett pro
jekt ' i uppförsbacke' . Det utri kespol i
t iska läget har förändrats rad ikalt 
under projektets livstid. Sveriges eko
nomi har under 90-talet haft några 
svåra år, va rför många frågar sig om 
pl anet behövs och om det är vårt de 
pengar det kosta r/har kostat. Det fi nns 
i det sammanhanget en rad 'mi ssupp
fattn ingar' som florerar, t ex att projek
tet blivit fördyrat med över 40 Mdkr 
(vilket ju ti ll största delen förk laras av 
index- och va lu ta uppräkningar). 

Till detta kommer de två haver ierna 
som i och med att de i nträffade inför 
publik på ett avgörande sätt tycks ha 
påverkat allmänhetens uppfattning om 
projektet. Den massmediala bevak
ningen av JAS-projektet har fokuserats 
på dessa haverier, istä Il et för att rap
portera om de framsteg som de facto 
gjorts i projektet. Den vi kti ga poängen 
att de tekn isl<a kraven i stora stycken 
uppnåtts har svå rt att tränga igenom i 
den massmed iala bilden av JAS-pro
jektet, om man undantar den smalare 
fackpressen (t ex FlygvapenNytt och 
utl ändska mili tära flygtidskrifter). 

De två haveri erna ledde ur projek
tets synvinkel ti II akuta krissituat ioner. 
Organ isationen sva rade i stort sett på 
trad itionellt v is och b lev åtminstone 
temporärt fö rsiktig och byråkratisk 
(v ilket en ligt utsagor från IG JAS främst 
gällde det fö rsta haveriet som ju fick 

de största konsekvenserna) . Från 
genomförandesynpunkt finns ett vik
tigt kvarva rande problem. Det gä ll er 
de uppenbara sk illnadern a mella n den 
breda allmänhetens uppfattning om 
projektet och de i projektarbetet direkt 
invo lverades uppfattning. 

Inom projektet är man påtagligt 
entusiast isk och det finn s i nuläget 
inga tydliga tecken på att JAS-projek
tet i nternt påverkats sä rski It nega tivt. 
Någon form av 'reputation manage
ment' synes ändock behövlig. De gä l
ler inte minst när projektet måste för
sva ras' utåt'. 

Enl igt amerikanska uppgifter är 
haveri er vid utprovning av militära 
flygplan för övrigt inte särskilt ovanli 
ga . M an skulle kunna hävda, att det är 
bra att fel och brister upptäcks i prov
skedet. Det är ju en stor del av poäng
en med provflygplan och olika flygtes
ter. Det ska också påpekas, att Vi ggen
projektet drabbades av tre tota I haveri
er på provflygpl an (Stridsberg, 1987: 
·' 27). 

Framtiden 

måste hanteras idag 


JAS-projektet är ett projekt med en 
oerhört lång livslängd. Vi har här va lt 
att definiera projektet med utgångs
punkt från den s k JAS-ramen. jAS
ramen är dock ett adm inistra ti vt 

mn 
Plötsligt stod hon bara där. JAS 
39 Gripen. Mitt på flygbasen 
los Cerrillos utställningsområ
de utanför Santiago i Chile. 
Det osynliga "stealth-flygpla
net" B-2A Spirit ("den flygan
de vingen") kunde man se 
göra två överflygningar innan 
det vände om till USA. Men 
Gripen hade ingen sett ens 
landa. Mysterium. 

Förklaring: Det handlade 
om en glasfibermodell i skala 
1 /1. I grannaste blått. Gripen 
hade båtfraktats för att mark
nadsföras på Sydamerikas vik
tigaste flygmässa, FIDAE '96. 
Datum: 10 - 17 mars. 

Även flygvapnet fanns re
presenterat. Ett utmärkt tillfäl
le att visa chilenska flygvapnet 
hur vi bedriver flygutbildning. 
Det åskådliggjordes bl a med 
visning av vårt utbildningshjälpmedel 
UTB. 

Förutom chilenarna själva (m fl) 
som bl a visade en israelsk debriefing
utrustning för sina F-S Tiger III - var 
det USA som dominerade FIDAE. 26 
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instrument och inte kopplat till intres
set för den militära sfären. Där är det 
mer naturl igt att projektet defi nieras 
med utgångspunkt från den roll planet 
spelar för försvaret och då är livsläng
den för projektet betydligt längre. En 
möjlighet är att se projektet som ett 
projekt för hela den tid som JAS-pla
net kommer att vara i drift. Hursom
helst är det naturligtvis omöjligt att 
hålla projektet intakt över hela dess 
livslängd. Förändringar har också ge
nomförts och kommer också att vara 
nödvändiga framgent. I ett projekt av 
denna dignitet är det också helt nöd
vändigt att förutse och inse de behov 
som framtida förvä ntade förändri ngar 
ställer på projektet. 

Ett sätt atl hantera detta är att dela 
in projektet i olika faser. Sålunda har 
projektet nu passerat den mest intensi
va utveckl i ngsfasen i och med att 
leveranserna har inletts och det finns 
ett antal flygplan tillgängliga. Även 
om det återstår utvecklingsuppgifter, 
sådana uppgifter kommer att kvarstå 
under hela planets livslängd, så ökar 
dock andelen produktionsuppgifter 
och leveransuppgifter. Detta kommer 
att få konsekvenser för projektets or
ganisation framöver och man har na
turligtvis redan påbörjat dessa föränd

ringar genom att produktion och leve
ranser har i n letts. 

Däremot har få förändringar av rap
portsystem och formell organ isation 
genomförts. Det är okänt vilka sådana 
planer som finns. Det är troligt att de 
militära aspekterna av projektet kom
mer att öka i omfattn i ng i ta kt med att 
planet kommer i drift inom flygvapnet. 
Erfarenheter från flottiljerna, mo
difieringar av planet och övningar 
med planet kommer att få återverk
ningar på den återstående utveckling
en och den fortsatta produktionen och 
sålunda även påverka både tids- och 
kostnadsaspekterna för proj ektets res
terande livslängd. 

Det finns av naturliga skäl en stark 
förhoppning om att JAS 39 Gripen ska 
vara möjlig att exportera och arbetet 
med att I marknadsföra I planet ti II 
potentie l la kunder är redan inlett. I 
den mån JAS 39 Gripen blir en ex
portframgång kommer också rollerna 
mellan IG JAS och FMV att förändras i 
grunden. JAS-projektet blir på nytt 
också ett industripolitiskt projekt av 
stor vikt för landet. Frågor som uppstår 
kring den ft-amtida exportverksamhe
ten handlar bl a om FMV och IG JAS 
framtida relation och vinstdelning vid 
export. 

Av sannolikt naturliga skäl har vi 
inte fått reda på särskilt mycket om 
JAS 39 Gripen och framtida export
satsn i ngar eller andra utveckl i ngsmöj
ligheter. Vi får därför nöja oss med att 
peka på behovet att man hanterar 
övergången mellan JAS-projektet som 
det nu definieras som ett kontraktsför
hållande mellan kund och leverantör 
till att vara något annat. En generell 
slutsats man kan dra om projekt är, att 
avslutningen av ett projekt alltid äl· 
problematisk i något avseende. JAS
projektets hemvist i de fyra sfärerna 
gör inte den övergången lätt. Den 
måste hanteras. 

Slutsatser om hanteringen 

av de projektadministrativa 


förutsättningarna 

i JAS-projektet 


Våra egentliga slutsatser med avseen
de på uppdraget är i punktform som 
följer: 

~ 	Att i förh511ande till de studerade refe
rensprojekten har JAS-projektet haft en 
viii fungerande styrning. 

~ 	All förseningar iniliall i projektel c'ir 
sv<'ira alt h/imta in och tenderar att öka 
genom projektet. 

~ 	At! del inilialt fanns en brist p5 projekl
administrativa metoder rÖi" att hantera 
avtal, ekonomisk uppföljning elc vid IG 
JAS. 

flygplan hade man flugit dit! En nygam
mal marknad lockar ... om nu rådande 
försäljningsrestriktionr av vapen till 
Sydamerika upphävs. - Ryssland var 
inte representerat i år. 

Saab/British Aerospace chanser att 

övertyga Chile om Gripens fördelar sy
nes svårbedömda i denna hårda affärs
konkurrens. USA:s renomme är emel
lertid skamfilat på dessa breddgrader. 
Tidigare embargon är inte glömda. • 

J.Cb. 

~ 	Att det förelclg en brist p<'i kritiska perso
nella resurser (ingenjörer) initiall i pro
jektet vidlG JAS. 

~ 	Att det fanns en konkurrens inom SAAB 
om ulvecklings- och personalresurser 
mellan flygplan 340 och JAS 39 Gripen. 

~ 	Att ett fast-prisavtal aldrig 5r en garanti 
för att projektet genomförs inom specifi
cerade ramar för tid, teknik och ekono
mi. 

~ 	Att den utveckling som skett i relationer
na mellan FMV och IG JAS c'ir funklio
nell för projetets styrning. 

~ 	Att det iir centralt för FMV att kontinuer
ligl klara ut innebörden i de olika, 
ibland konflikterande, roJler som myn
digheten har inom ramen för JAS-pro
jektet. 

~ 	Att tillgången till et! gemensamt 'upp
följningsspdk' iir cenlrall för alt under
I,"itta/möjliggöra kommunikation mellan 
olika parter/partners inom jAS-projektel. 

~ 	Att 'Earned Value '-analyser gav FMV 
goda möjligheter at! tidigt påvisa etter
sl5pningar och konstnadsöverdrag inom 
projektet. 

~ 	Att flygplanets prestandakrav har upp
fyllts, med måttligt tids- och kostnads
överdrag. 

~ 	At! FMV:s projeklorganisation m/iste 
vara stark och sj<'ilvständig. 

~ 	Att eftersom JAS-projektet enligt den ur
sprungliga definitionen nc'irmar sig slut
punkten m,lste man (i den mån det inte 
redan sker) hantera den nya projektsitua
tionen." • 
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