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Att styra mellan Skylla och Charybdis inom PLM 
Tekn. Dr. Lars Taxén 

I min förra krönika tog jag upp problemet med att många informationssystem inte kan samverka med 

varandra. Om dessa system råkar befinna sig inom en och samma organisation, är den naturliga 

strategin att ”förenkla” situationen genom att ”konsolidera” verksamheten, d.v.s. man försöker ersätta 

de många systemen med ett. Den stora genomslagskraften för affärssystem som SAP R/3 m.fl. 

kommer, vill jag påstå, från ett sådant sätt att tänka. Det finns förstås situationer där ”ett system för 

alla” strategin är riktig. Det gäller speciellt om samma eller likvärdiga data hanteras i olika system. 

Om däremot detta tänkande tillåts genomsyra all informationshantering, riskerar man att hamna i en 

etter värre situation. Man försöker då stödja all verksamhet med samma verktyg, vilket naturligtvis är 

omöjligt. Mycken möda kan gå tillspillo innan man inser det.  

Strategier för informationshantering har en tendens att växla mellan dessa ytterligheter. Beroende på 

vad som för tillfället är ”inne” brukar man förespråka fullständig decentralisering eller total 

centralisering.  Intressant nog verkar vi nu vara inne i ett skede där den totala satsningen på ERP-

systemen ifrågasätts (se VF 1/2005). Jag menar att den grundläggande uppgiften för strateger inom 

informationsbehandling idag borde vara att hitta en kompromiss mellan att hamna i ett stort antal 

isolerade system eller i ett enda som ska passa alla. Likt Odysseus måste man hitta en framkomlig väg 

mellan vidundren Skylla och Charybdis.  

Hur ska nu detta gå till? En nödvändig förutsättning är att förändra det grundläggande synsättet inom 

informationshanering. Att tänka i ”system” enbart håller inte. För att illustrera detta, låt oss tänka oss 

tillbaka till 1870-talet när Lars Magnus Ericsson skruvade ihop telefonapparater i sin lilla verkstad på 

Drottninggatan i Stockholm. Antag att Lars Magnus hade fått en snilleblixt och tänkt ungefär så här: 

”Hmm, varför skulle man inte kunna göra bärbara telefoner i stället där folk pratar med varandra via 

radiovågor i stället för tunga och dyra kopparledningar? Vad behöver jag då?”  

Lars Magnus inser snabbt att han behöver ta hjälp av andra verkstäder som t.ex. Björks Radio, 

bröderna Eks Mekaniska Verkstad, Grahns Elektronik och Alms Programvaruverkstad för att kunna få 

ihop ett fungerande system. Inom var och en av dessa verkstäder finns duktigt folk som vet hur man 

arbetar med just sin speciella produkt. Dessutom har gemensamma uppfattningar, verktyg, arbetssätt, 

regler m.m. utvecklats och utprovats under lång tid. ”Min uppgift måste vara att se till att alla bidrag 

från de olika verkstäderna fungerar tillsammans” tänker Lars Magnus. ”Men tusan om jag tänker lägga 

mig i hur de arbetar inom sina verkstäder. Då blir dom bara sura på mig”.  

Ja, Lars Magnus, han var en klok man, han. Det intressanta är emellertid att Ericssons verksamhet idag 

är i princip uppbyggd på samma sätt. Det finns radioverkstäder, mekanikverkstäder, 

elektronikverkstäder, programvaruverkstäder, mm. De råkar bara inte kallas så inom organisationen. 

Men så fort dessa verkstäder finns inom en och samma organisation verkar tänkandet ”en organisation 

– ett system” ta över. ”Alla arbetar vi på Ericsson, därför ska vi arbeta på samma sätt”.  

Så, en nödvändig förutsättning för att inte hamna i ett evigt kretslopp mellan Skylla och Charybdis är 

att börja tänka i verkstäder eller praktiker, som jag föredrar att kalla dem.  Detta gäller oberoende om 

praktiken finns inom eller utanför organisationen. Den överordnade strategin borde vara inriktad på att 

samordna olika praktikers bidrag till den slutliga produkten. Med ett sådant synsätt i botten är det 

enligt min mening avsevärt lättare att hitta lämpliga roller för olika informationssystem. SAP R/3 kan 

hitta en naturlig roll inom praktikerna order och logistik, PLM/PDM system inom utveckling och 

produktion o.s.v.  

I stället för att utkämpa meningslösa slag om vilket system alla skall använda, kan ansträngningarna 

koncentreras till hur dessa system bör utbyta data mellan sig. Med ett praktiktänkande i botten är 

risken mindre att man går direkt på den tekniska integrationen, något som är mycket vanligt idag.  

Man inser att det inom praktiker utbildas olika verksamhetsspråk, som avgör vad som är meningsfulla 

handlingar inom praktiken. Det måste alltså först till ett arbete där människor från olika praktiker 

gemensamt arbetar fram en tolkning om hur data skall översättas. En annan fördel med ett 

praktiksynsätt är att redan existerande system kan integreras med nya på ett naturligt sätt. Ett intressant 

initiativ i linje med detta tänkande är PLCS (Product Life Cycle Support), som är en utvidgning av 



ISO 10303 STEP standarden. Här finns ett grundläggande perspektiv som går ut på att respektera olika 

organisationers integritet och att på ett neutralt sätt integrera dessa till en fullständig produkt.   

Det finns förstås mycket mer att säga om denna ansats. Sammanfattningsvis kan det dock vara på sin 

plats att citera gamle Einstein. Han sade vid något tillfälle att ”man bör förenkla så långt som möjligt 

men inte mer”. Morgondagens strateger bör nog ha detta i åtanke … 


