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Vad bör hanteras i ett PLM-system? 
Tekn. Dr. Lars Taxén 

Ett PLM-system kan uppfattas som ett centralt verktyg för att hantera produktdefinierande information 

under hela produktens livscykel. Vad innebär detta egentligen?  

Det ligger i den mänskliga naturen att obekanta och främmande företeelser så småningom blir en 

självklar del av vår vardag. Ta till exempel MP3. Ingen säger väl idag ”Jag vill se på en MPEG-1 

Audio Layer 3 spelare” när vi ska handla julklappar. Att omvandla det främmande till det bekanta är 

helt nödvändigt för att vi ska klara av vardagen – ingen orkar fundera på allt hela tiden. 

Inte desto mindre kan det ibland vara nödvändigt att ifrågasätta det självklara för att kunna bryta ny 

mark. Hur bör vi egentligen uppfatta förkortningen PLM? Om vi börjar med M-et, dvs. 

”management”, så har det i engelskan åtminstone två olika betydelser. Inom organisationsteori avses 

med management att ”uppnå organisatoriska mål genom att planera, organisera, leda och kontrollera 

organisatoriska resurser”. Här betonas ledarroller som verkställande direktörer eller projektledare. En 

något annorlunda betydelse kan man hitta i Merriam Websters ordbok, där management definieras 

som ”to handle or direct with a degree of skill.” Ursprunget sägs vara italienskans ”maneggiare”, som 

har att göra med ”mano” eller hand. Här betonas snarare hantverkskickligheten – att vara kunnig i att 

hantera något.  

PLM kan om man så vill ses på båda dessa sätt. Ur ledningens perspektiv kan PLM-systemet och 

människorna som arbetar med det ses som en organisatorisk resurs.  Ur ett hanteringsperspektiv kan 

PLM-systemet ses som en del i två arbetspraktiker – dels den praktik där man utvecklar och 

underhåller systemet och dels den praktik där man använder systemet för att hantera produkten.   

Vad omfattar då P-et i PLM? Ja, för det första så ingår förstås information om själva produkten som 

artikelnummer, identitet, revision, version, status och attribut. Till produkten brukar man också räkna 

produktbeskrivande dokument, CAD-modeller och liknande. Men produkten finns inte i ett vakuum. I 

VF 1/2005 skriver Stefan Lindahl om det önskvärda i att kunna hantera krav i ett PLM-system. Det 

gäller även andra typer av produktdefinierande objekt som ändringsorder, testfall, felrapporter, 

leveranser, produktionsunderlag, baslinjer, milstenar med mera. Ur hanteringssynpunkt skiljer sig 

dessa objekt inte från produkten. Det är fortfarande identiteter, revisioner, versioner, status och attribut 

som ska hanteras.  

Om alla produktdefinierande objekt kunde hanteras tillsammans med produkten i ett och samma PLM-

system skulle mycket vara vunnet, framför allt ur spårbarhetssynpunkt. I princip är det hur enkelt som 

helst att åstadkomma detta. Det behövs bara att någon sätter sig ner och ritar en modell över hur alla 

objekt definieras och hur de relateras till varandra. Sedan implementerar man denna modell i PLM-

systemet. A piece of cake!  

Nej, så enkelt är det förstås inte. Såvitt jag vet finns det få exempel på PLM-installationer där alla 

typer av hanteringsobjekt ingår. Det finns säkert flera förklaringar till detta. Jag menar att en 

avgörande svårighet är att det inte räcker med att EN person är insatt i hanteringsmodellen. 

Informationen måste vara förståelig för alla som utnyttjar eller bearbetar den, dvs. den måste i någon 

mening vara gemensam. På en övergripande, generell nivå är det ganska enkelt att komma överens: 

”Alla vet väl vad ett krav är!” Men när man tvingas bli konkret och definiera hanteringsobjekten i 

detalj är det inte lika lätt. En grov uppskattning är att man måste enas om flera hundra saker för att 

kunna implementera en komplett hanteringsmodell i ett PLM-system. Lägg därtill att komplexitet och 

förändringshastighet ökar, så inser man snart att svårigheterna att komma överens blir hart när 

oöverstigliga.   

Detta låter ju dystert. Men det finns faktiskt en framkomlig väg – att betrakta PLM som en 

arbetspraktik i enlighet med det domäntänkande som jag skrivit om tidigare (VF 2/2004).  Då kan man 

utveckla strategier för att uppnå den samsyn som krävs för att kunna hantera all produktdefinierande 

information i samma PLM-system. Vinsterna blir stora men det medför också kostnader. I min nästa 

krönika tänkte jag utveckla detta resonemang vidare. 


