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Om PLM och sammanhangens betydelse 
Tekn. Dr. Lars Taxén 

 

I denna krönika kommer jag att reflektera över det något diffusa begreppet “kontext” och hur det hänger ihop 

med PLM. Kontext är ju inte precis ett ord man använder dagligdags. Ändå är kontexten av fundamental 

betydelse när det gäller att utforma strategier för PLM.  

Vad menas då med kontext? Ta t.ex. ordet “far”. Trots att vi direkt känner igen ordet kan vi inte utan vidare säga 

vad som avses. Först när vi sätter in ordet i ett sammanhang som t.ex. ”Min far hette Folke” eller ”Han far till 

Avesta på lördag” blir betydelsen klar. Det är alltså omgivningen, eller kontexten, till ordet som avgör dess 

betydelse.  

En mer formell definition av kontext är ”Ett mängd av omständigheter som omger ett fokus och som bestämmer 

hur vi uppfattar detta fokus”. Som exempel kan vi ta en flygel. I konsertsammanhang är dess musikaliska och 

estetiska kvaliteter i fokus: stämning, dynamik, klangfärg, utseende o.s.v. Om flygeln däremot skall flyttas så 

hamnar dess fysiska egenskaper i fokus: storlek, vikt, hållbarhet o.s.v. I Stockholms konserthus kan man få 

uppleva båda dessa situationer. Normalt finns flygeln inte med på scenen. Inför en pianokonsert däremot lyfts 

den upp genom ett hål i scengolvet och ställs på plats. Kontexten avgör alltså hur vi karakteriserar en viss 

företeelse. Vi väljer, medvetet eller inte, alltid bort vissa egenskaper och framhäver andra beroende på kontexten. 

När det gäller produkter är vi oftast inte vana att tänka på detta sätt. Det finns en produktbeskrivning och den 

gäller för alla sammanhang. I denna beskrivning struktureras produkten vanligen som bestående av ett antal 

delprodukter som i sin tur beskrivs genom t.ex. dokument av olika slag.  

Detta har flera oönskade konsekvenser. Personal inom olika områden som t.ex. marknad, konstruktion och 

produktion kommer att tillföra de dokument de anser nödvändiga för sina syften. Undan för undan byggs den 

enda produktbeskrivningen på tills att alla områden hittar just sina dokument i produktstrukturen. Det innebär att 

personal inom ett visst område kommer att få dras med en mängd dokument som inte berör deras verksamhet. 

Överblicken försvåras alltså. Dessutom uppstår det ofelbart diskussioner när det gäller att övertyga de 

produktansvariga att just deras speciella dokument är nödvändiga att ta med i produktbeskrivningen. Vidare 

finns det bara en produktstruktur som ska passa alla områden. Resultatet blir oftast en halvdan kompromiss som 

ingen är riktigt nöjd med. Detta i sin tur brukar medföra att ’lokala’ produktstrukturer uppstår som inte hänger 

ihop sinsemellan. Dessutom hanteras de vanligen i separata informationssystem som inte kan kommunicera med 

varandra. 

För att komma tillrätta med dessa svårigheter måste man ta kontexten på allvar. En produkt bör karakteriseras 

och struktureras på olika sätt inom marknad, konstruktion och produktion (tänk på exemplet med flygeln ovan!). 

När det gäller strategier för PLM så innebär detta att relevanta kontexter måste definieras innan 

produktbeskrivningar och produktstrukturer utformas. Dessa kontexter kallas i den s.k. aktivitetsdomänteorin för 

aktivitetsdomäner (se min krönika i VF nr 2/2004). Exempel från Ericsson på aktivitetsdomäner är 

marknadsdomänen (Market & Sales), utvecklingsdomänen (Research & Development), produktionsdomänen 

(Supply & Implementation) och servicedomänen (In Service Support). Alla dessa domäner bör i princip kunna 

ha egna produktstrukturer och egna karakteriserande dokument, modeller, attribut o.s.v.  

Konsekvenserna av detta är bl.a. att det kommer att finnas flera produktstrukturer inom företaget, vilket de 

produkthanterande informationssystemen måste klara av att hantera. En viktig del i PLM strategin blir att 

definiera vad i produkten som ska vara gemensamt inom alla domäner, som t.ex. identiteten på produkten. 

Vidare är det nödvändigt att ha kontroll över hur olika domäner interagerar. Detta blir speciellt viktigt när det 

Om man lyckas bibehålla ett konsekvent kontexttänkande vid utformningen av PLM kan produkthanteringen 

anpassas till de unika behov varje domän har. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att många av dagens 

låsningar och spänningar löses upp. Sammanfattningsvis kan man säga att kontexten lyfter fram synsättet att 

PLM skall ses som en koordinering av oberoende men samarbetande domäner, som kan finnas såväl inom 

samma företag som mellan olika företag.  


