
  

  

Var finns PLM-kompassen 

  

  

Lars Taxén  

  

  

Linköping University Post Print 

  

  

 

 

N.B.: When citing this work, cite the original article. 

  

  

Original Publication: 

Lars Taxén , Var finns PLM-kompassen, 2004, VerkstadsForum, 2, 10. 

  

Postprint available at: Linköping University Electronic Press 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-111412 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-111412
http://twitter.com/?status=OA Article: Var finns PLM-kompassen http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-111412 via @LiU_EPress %23LiU


Var finns PLM-kompassen? 
Tekn. Dr. Lars Taxén 

 

Att begreppet PLM är svårt att definiera torde de flesta vara överens om (se t.ex. Raimo Nikkiläs krönika i VF nr 

7/2003). De luftiga definitionerna (’produktrelaterat’, intellektuellt kapital’, ’best practices’ osv.) gör det svårt att 

komma från allmänna resonemang till praktisk användning. I synnerhet gäller det den kritiska framgångsfaktorn 

’change management’ som riktar in sig på sociala och kulturella aspekter av PLM. Det är här som forskning 

inom sociologi och människors handlande kan fungera som en kompass i PLM-djungeln. 

Om man skärskådar olika PLM-definitioner kan man urskilja ett antal huvudområden inom eller i nära 

anknytning till PLM: 

 Verksamhet (’organization’, ’extended enterprize’, ’company’ osv.) 

 Produkt (’product’, ’product related’ osv.) 

 Processer (’process’, ’concept to end life’, ’creation’, ’management’, dissemination’ osv.) 

 Informationssystem (’back-bone’, ’ERP’, PDM’, ’CAD’ osv.) 

 Människor (’information’, ’collaboration’, ’cooperation’, ’intellectual’ osv.) 

På något sätt måste man få alla dessa områden att samverka till en fungerande helhet. Dessutom ska denna helhet 

klara av att hantera de tuffa villkor som produktutvecklande företag verkar under idag. Från en relativt lugn, 

tayloristisk era präglad av stabila villkor och förutsägbarhet måste man nu ta itu med turbulens, snabba 

förändringar, organisatoriska uppsplittringar och sammanslagningar samt en drastiskt ökad komplexitet i 

produkterna. 

Hur åstadkommer man nu detta? Ja, en sak är helt klart: utan ett ’sammanhängande tänk’ som ledstjärna kommer 

man ofelbart att gå vilse, kanske framför allt gäller det helheten och samverkan mellan områdena ovan. Det är 

oerhört lätt att falla i fällan att ta itu med ett av områdena och lägga de andra åt sidan, helt enkelt därför att man 

inte vet hur man ska hålla helheten vid liv. Ett exempel är satsningen på Business Process Reenginering (BPR) 

som drevs hårt under 80 och 90-talen. Fokuseringen på process-delen ledde i och för sig till många förbättringar 

men också många bakslag och BPR som förändringsparadigm har nog mer eller mindre spelat ut sin roll i dag. 

Ett annat exempel är de tunga investeringar som görs på affärssystem idag där informationssystemaspekten 

dominerar totalt. 

Inom forskningen brukar ’sammanhängande tänk’ kallas ’teorier’. Dessa avfärdas i allmänhet av praktiker som 

mer eller mindre oanvändbara akademiska övningar. Men det behöver inte vara så. En teori erbjuder just en 

kompass genom att sätta strålkastaren på det som är väsentligt. Teorin kan användas för att analysera en 

svåröverskådlig och komplicerad verklighet eller som vägledning för att utveckla praktiska lösningar. 

En sådan teori är den s.k. Aktivitesdomänteorin som har utvecklats genom mitt arbete som praktiker på Ericsson 

och forskare på Linköpings universitet. Denna teori koncentrerar sig på verksamheten i form av begreppet 

’aktivitetsdomäner’. En aktivitetsdomän kan ses som en praktik där människor samverkar för att åstadkomma ett 

resultat som andra har nytta av. Det speciella med en aktivitetsdomän är att den håller samman alla de olika 

delarna ovan. En huvudavsikt med teorin är att se människor och teknik i ett samspel där man framför allt 

betonar vikten av att utveckla en gemensam förståelse av vad PLM innebär. Svårigheterna i att uppnå detta är 

enligt min erfarenhet gravt underskattade. 

Aktivitesdomänteorin innebär att man ser PLM som koordinering av verksamheter. Detta synsätt har tillämpats 

på Ericsson i bl.a. utvecklingen av 3G-systemen för mobil telefoni och i utvecklandet av en ny PLM strategi. 

Även om forskningen ännu är i sin linda så har resultaten varit över förväntan. Inom 3G utvecklingen lyckades 

man t.ex. ta fram ett stöd baserat på eMatrix-plattformen för kontroll av alla beroenden i projekten, något som 

dittills inte varit möjligt. I arbetet med PLM strategin avslöjades t.ex. att stora glapp fanns mellan 

produktstrukturer och processer.  

Slutklämmen av detta resonemang är att PLM-verksamheten kan dra stor nytta av forskningen för praktiska 

ändamål. Eller som en känd forskare inom sociologin uttryckte det: ”Det finns inget som är så praktiskt som en 

god teori” (Kurt Lewin)! 


