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Häpnadsväckande resultat på Ericsson 

Tekn. Dr. Lars Taxén 

I min förra krönika (VF 805, sid 10) resonerade jag om det önskvärda i att ha en fullständig spårbarhet 

mellan produktinformation, krav, ändringsorder, testfall, leveranser osv. Det vanliga är ju att dessa objekt 

hanteras i egna verktyg som tex krav i RequisitePro och produkter i PLM-systemen. För att få spårbarhet 

måste man utveckla och underhålla gränssnitt mellan dessa system, vilket alltid ställer till trassel.  

I denna krönika tänker jag beskriva en strategi för att kunna hantera alla typer av objekt i ett och samma 

PLM-system. Strategin riktar i första hand in sig på att uppnå en samsyn på hur hanteringsobjekten och 

deras inbördes relationer ska definieras. Detta kan i förstone tyckas vs vara en underlig väg att gå. Normalt 

brukar fokus ligga på PLM-systemet, alltså tekniken. Men jag hävdar, i likhet med många andra, att den 

största utmaningen ligger i att göra systemet meningsfullt och förståeligt i den arbetspraktik där det ska 

användas. Om inte de som arbetar med systemet begriper vad man kan göra med det är systemet i dubbel 

bemärkelse meningslöst. 

Kravhantering I ett PLM-system. Strategin går ut på följande. Antag att vi vill implementera 

kravhantering i ett PLM-system. En mindre grupp, säg 5-6 personer bestående av användare och 

utvecklare sätts samman. Användare kan t ex vara kravkoordinatorer och projektledare. Utvecklare är 

personer som kan PLM-systemet bra. Man börjar med att skissa på en hanteringsmodell för krav utgående 

från tidigare erfarenheter. Hur bör e ett krav identifieras? Vilka attribut bör ett krav ha? Vilka tillstånd kan 

kravet anta under sin livscykel? Hur ska de ikoner som 3m symboliserar ett krav se ut? Finns det olika 

typer av krav? Vilka relationer finns mellan krav och andra hanteringsobjekt? Vad ska ske när man 

reviderar ett krav? Osv.  

Så snart man fått fram en första skiss av modellen implementerar man denna i PLM-systemet och testar 

modellen med riktiga data. Efter en utvärdering förändrändrar man modellen och gör en förnyad 

implementering som i sin tur testas och utvärderas. Så håller man på tills de deltagande personerna är 

överens om att kravhanteringen fungerar tillfredsställande. På liknande sätt kan man definiera 

hanteringsmodeller för andra objekt som ändringsorder, felrapporter osv. Till slut har man en fullständig 

hanteringsmodell för alla typer av objekt man är intresserad av och som är meningsfull för de personer 

som arbetat med den.  

Det här sättet att utveckla en PLM-applikation tillämpades på Ericsson i samband med utvecklingen av 3G 

systemen under åren 1998-2003. Resultaten var häpnadsväckande. Efter flera hundratals ändringar i 

applikationen kunde krav, integrationssteg, produkter, dokument, ändringsorder, testfall, baslinjer, 

milstenar med mera hanteras i ett och samma PLM-system.  

Blygsamma insatser. Insatsen för att åstadkomma detta var mycket blygsam jämfört med mer 

traditionella sätt att utveckla PLM-system med långt mindre funktionalitet.  

En nackdel var att olika hanteringsmodeller utvecklades på olika enheter på Ericsson. Ett krav uppfattades 

alltså inte på samma sätt överallt vilket ställde till problem när dessa enheter skulle koordinera sina 

ansträngningar. En annan nackdel var att flera applikationer på samma PLM-plattform måste underhållas. 

Men vinsterna i form av funktionalitet, spårbarhet, flexibilitet med mera övervägde helt klart nackdelarna. 



Gränssnitt till andra system, som t ex SAP, fanns förstås kvar, men dessa gränssnitt låg nu inte inom 

hanteringsområdet.  

En förutsättning för att kunna arbeta på detta sätt är att PLM-plattformens arkitektur tillåter snabba och 

enkla ändringar av applikationen. Utöver detta måste flera ”heliga kor” slaktas. Det är omöjligt att 

specificera PLM-applikationen i detalj i förväg. Kunskapen och förståelsen uppkommer under arbetets 

gång. Organisationen måste tillåta att det växer upp flera områden med delvis olika uppfattningar om hur 

saker och ting skall göras. Vidare måste användare och utvecklare mer eller mindre sitta i knäet på 

varandra. Att lägga ut utvecklingen på en annan organisation, kanske till och med till ett annat land, 

kommer inte att fungera på grund av att det kulturella och geografiska avståndet mellan användare och 

utvecklare blir stort. De organisationer som klarar av att ifrågasätta det ”självklara” och tänka nytt har 

stora vinster att hämta i framtiden. Här handlar det alltså om management i den organisatoriska 

betydelsen, dvs. vi är tillbaka där vi började i den förra krönikan med vad ”management” inom PLM 

egendigen står för.  


