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Vad är egentligen meningen med PLM? 
Alltsomoftast hör man frågan ”vad menas med PLM?” Alltså: vad är PLM egentligen? Att PLM som 

företeelse inte är lätt att definiera har jag berört i tidigare krönikor, och det lär nog aldrig komma fram 

en väl fungerande definition av PLM som alla kan skriva under på. Det är förmodligen inte heller 

nödvändigt för att kunna arbeta med PLM på ett bra sätt. 

En betydligt viktigare fråga att ställa sig är ”vad är meningen med PLM?” Denna krönika ska alltså 

handla om begreppet ”mening”. Utan att ens tänka på det upplever vi oftast vardagen runt omkring oss 

som meningsfull. Jag känner igen saker, ord, personer, handlingar osv.; de betyder något viktigt för 

mig och gör att jag kan orientera mig i tillvaron. Ibland bryts den känslan när något främmade dyker 

upp som jag inte omedelbart kan se någon mening med. Ett närliggande exempel är den globala 

ekonomiska krisen som utlöstes av spekulationerna runt sub-prime lånen i USA. Vi är nog många som 

inte förstår hur det kunde hända och som har svårt att se vilka konsekvenser det kan få. Ändå försöker 

vi passa in även denna händelse som meningsfull i vår vardag. Som mänskliga varelser sliter vi hela 

tiden med att skapa mening i tillvaron, något som Peter Gärdenfors har beskrivit så bra i sin bok ”Den 

meningssökande människan”. 

Strävan efter mening gäller förstås också arbetsplatsen. När en organisation bestämmer sig för att 

introducera ett PLM-system inför man något främmande i vardagen för de som arbetar där. Första 

gången jag startar PLM-systemet försöker jag mer eller mindre desperat se någon mening i det som 

framträder på skärmen i form av ikoner, knappar, instruktioner, osv. Hur ska systemet användas? Vad 

händer om jag trycker här? Var ska jag börja? Jag känner inte igen mig! Hjälp! Jag vägrar att jobba 

med det här knäppa systemet! Det var mycket bättre med det gamla! 

För att bemöta sådana reaktioner brukar man säga att personalen måste utbildas och ges stöd under 

utrullningen av PLM-systemet. Men jag menar att det är helt otillräckligt, speciellt om man gör det så 

där pliktskyldigast efter att systemet är inköpt och installerat. Man har inte till fullo insett 

svårigheterna med att skapa mening med PLM-systemet. Utbildning och stöd behövs förvisso, men 

den meningsskapande aspekten måste vara med från början och likställas med den tekniska sidan av 

systemet. Det är t.ex. inte likgiltigt om man formulerar kravspecifikationen som ett textdokument eller 

i form av bilder. Det visuella är alltid lättare att se mening i än en tjock lunta innehållande massor av 

text.  

En annan sida av meningsskapande i samband med införande av ett PLM-system är att det inte räcker 

om jag förstår hur det ska användas. Det måste till en gemensam förståelse för alla som ska arbeta med 

systemet. Den förståelsen måste vara så pass bra att jag kan koordinera det jag gör med det som andra 

gör. 

Ytterligare en aspekt av det meningsfulla är att det inte går att sitta runt ett konferensbord och prata sig 

fram till hur systemet ska se ut. Det finns en övertro på att man kan komma överens om kraven på 

systemet innan man implementerar det. Det är ungefär lika framsynt som att ägna sig åt ”teoretisk 

träslöjd” utan hammare och spik; något som var på tapeten för ett antal år sedan när det var brist på 

träslöjdslärare. I det ögonblick man övergår från att arbeta med kraven till att arbeta med 

implementationen så ändras förutsättningarna. Man kommer att se nya möjligheter man inte kunnat 

föreställa sig, upptäcka problem man inte hade en aning om och man måste hela tiden vara beredd att 

ändra det man tagit för givet. Systemet blir en resurs i verksamheten bara genom att arbeta med det. 

När man väl har ett fungerande system på plats kommer det att definitivt inte att se ut som man 

förställde sig när man skrev kravspecifikationen. Eller som det gamla ordspråket uttrycker det: ”the 

proof of the pudding is in the eating”. Man måste sätta tänderna i PLM-systemet för att det ska bli 

meningsfullt i organisationen. 
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