
  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Produktdatabaskommittén 
 
Produktdatabaskommitténs uppdrag är att bevaka tjänsten (SSG Produkt-
databas) och verka för att den fortsätter att vara korrekt och möter de behov 
som finns hos industrin över tid. Produktdatabaskommittén ska också 
identifiera, prioritera och definiera angelägna lösningsbehov, kopplade till 
produktdatabasen, inom sitt verksamhetsområde (reservdelshantering, 
lageroptimering, förrådshantering, inköp etc.) och vid behov tillsätta 
arbetsgrupper med en sammansättning som lämpar sig för att ta fram dessa 
lösningar. 
 
Läs mer om kommittén på https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-
kommitteer/ssg-produktdatabaskommitte/. 

2020 – året som gått  
SSG Produktdatabaskommitté fokuserar på erfarenhetsutbyte och konstruktiva 
diskussioner om hur produktdatabasen kan växa sig starkare och leverera en 
större nytta inom industrin. Exempel på åtaganden som medlem i kommittén: 

• Utbyta information och diskutera kring utmaningar inom sin egen 
organisation och industrin i stort kopplat till processer, arbetssätt och 
andra frågor som har beröring till SSG Produktdatabas. 

• Verka som ambassadör för SSG Produktdatabas genom att till sin 
närmiljö sprida information om produktdatabasen och arbetet inom 
produktdatabaskommittén. 

• Fånga upp behov, kopplade till SSG Produktdatabas, inom de nätverk 
som ledamoten representerar (företag, koncern, övriga nätverk) och lyfta 
fram dessa till kommittén. 

• Arbeta med uppdrag som tilldelats vid kommittémötet. 
 
Under 2020 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

Kommittésammansättning 2020 
Hannes Teder Holmen Ordförande 

Elias Ahari Holmen  

Fredrik Zens Norwald Sandvik Materials Technology  

Lars-Erik Häggkvist Metsä Board  

Lena Sandlund Metsä Board  

Lars Nilsson SCA  

Mika Kinnunen AstraZeneca  

Torbjörn Lundkvist Billerud Korsnäs  

Stefan Williamsson SSG Processledare 

https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-produktdatabaskommitte/
https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-produktdatabaskommitte/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Produktdatabaskommittén har under 2020 haft totalt tre möten. Ett av mötena 
hölls på BillerudKorsnäs i Gävle, med möjlighet att även ansluta sig via webb. 
Med anledning av pandemin hölls de andra två mötena digitalt. Det har varit 
god anslutning till mötena. 
 

 
Under 2020 har mycket av arbetet inom industrin präglats av pandemin. 
Pandemin har även varit ett hett diskussionsämne inom produktdatabas-
kommittén. Tjänsten har fortsatt att vidareutvecklats med fokus på förbättrad 
användarupplevelse, effektiva processer och hantering av artikelkataloger från 
leverantör/tillverkare. Tre nya releaser har gjorts av tjänsten, varav en av dessa 
var en uppdatering av databasen till version 9.3.  
De andra två releaserna var versionsuppdateringar med egenutvecklade 
förändringar. Nytt för 2020 är att efter varje ny release informeras användarna 
om förändringarna via ett livesänt webbinarium. Webbinariet spelas in och läggs 
ut på SSG:s hemsida så att man även kan se det i efterhand.  
Ett urval av annat som är relaterat till SSG Produktdatabas och som varit på 
agendan på kommittémötena under 2020: 

• Utbildningsmaterialet som under året uppdaterats. 
• Ny lathund för sökfunktionerna i SSG Produktdatabas. Lathunden finns 

på SSG:s webbsida. 
• Påbörjat arbete med att koppla varumärkens logotyper på artiklar. 
• Första katalogartiklarna har under året blivit inlästa i databasen. 
• Pågående dialoger med samarbetspartners och leverantörer/tillverkare 
• Registervård av artikeldata. 

Nästa år 
 
SSG Produktdatabas fortsätter att vidareutvecklas och under 2021 kommer 
fokus fortsätta att ligga på förbättrad användarupplevelse, effektiva processer 
och hantering av artikelkataloger från leverantör/tillverkare. 
 
Kommitténs arbete kommer att ha samma fokus som tidigare med 
informationsutbyten och dialoger kring det som berör produktdatabasen. 
 
Det kommer vara av fortsatt vikt att användarna vidareutbildar sig och här har 
kommittén en viktig roll i att inom sitt respektive bolag fånga upp behov av 
utbildningsinsatser. 
 
Kommittén saknar i dagsläget ordförande då tidigare ordförande, Hannes Teder, 
avslutat sitt arbete inom kommittén. Nytt val av ordförande sker under 
kommande möte. 
 

Möten 2020 
Februari Ordinarie möte BillerudKorsnäs, Gävle 

Maj Ordinarie möte Digitalt 

November Ordinarie möte Digitalt 

https://www.ssg.se/support/guider/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Under 2021 kommer följande personer att medverka i kommittén: 
 

 
Under 2021 är tre möten inplanerade för Produktdatabaskommittén. Mötena är 
planerade att ske digitalt med hänsyn till pågående pandemi, men kan om 
möjligt ändras till fysiska möten utifrån pandemins utveckling. 
 

 
 

Kommittésammansättning 2021 
Fredrik Zens Norwald Sandvik Materials Technology  

Lars Nilsson SCA  

Lena Sandlund Metsä Board  

Mika Kinnunen AstraZeneca  

Torbjörn Lundkvist Billerud Korsnäs  

Stefan Williamsson SSG Processledare 

 

Planerade möten 2021 
Februari Ordinarie möte Digitalt 

Maj Ordinarie möte Digitalt 

November Ordinarie möte Digitalt 
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