
  
 
 
 

 
 

   

      

    

 
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 

2022 – året som gått  
 
Under 2022 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

 
 

 
  

Kommittésammansättning 2022 

Lena Sandlund Metsä Board  

Lars Nilsson SCA  

Mika Kinnunen AstraZeneca  

Torbjörn Lundkvist Billerud   

Stefan Williamsson SSG Processledare/ordförande 

Möten 2022 

Mars Ordinarie möte Digitalt 

https://www.ssgsolutions.com/sv/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-produktdatabaskommitte/


  
 
 
 

 
 

   

      

    

 
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 utmaningar inom sin egen 
organisation och industrin i stort, kopplat till processer, arbetssätt och 
andra frågor som berör 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. 

Produktdatabaskommittén har under 2022 haft ett digitalt möte. Kommittén 
beslutade därefter att pausa verksamheten, eftersom Torbjörn Lundkvist gick i 
pension under året och lämnade kommittén samt att flera 
kommittémedlemmar slutat under de senaste åren utan att vi fått tillskott av 
nya medlemmar. 

SSG Produktdatabas har fortsatt att vidareutvecklats med fokus på förbättrad 
användarupplevelse, effektiva processer och hantering av artikelkataloger 
från leverantörer och tillverkare.  

En viktig del i vidareutveckling av databasen har under 2022 varit att fortsätta 
utvecklingen med att överföra artikeldata dynamiskt. Detta kommer att 
innebära att artikelattribut kan överföras var för sig baserat på kundens 
önskemål om vilket artikeldata man vill ha överfört. Det kommer också att 
kunna se olika ut mellan olika sortiment av artiklar. Detta kan jämföras med 
att artikeldata tidigare enbart överförts i en datasträng med ett begränsat 
antal tecken. Denna utveckling följer marknadens ökade krav på att förse 
kundens system med utökad information på artikelnivå. 

  



  
 
 
 

 
 

   

      

    

 

Nästa år 
 
SSG Produktdatabas fortsätter att vidareutvecklas och under 2023 kommer 
fokus fortsatt att ligga på förbättrad användarupplevelse, effektiva processer 
och hantering av artikelkataloger från leverantör/tillverkare. Plattformen 
kommer under året att uppdateras till en ny version. 

Det är i dagsläget oklart om och när kommittéverksamheten för SSG 
Produktdatabas startar upp igen under 2023. Kommittén behöver primärt fler 
medlemmar för vidare kommittéarbete. 

Under 2023 är följande personer fortsatt medlemmar i kommittén: 

 
I skrivande stund är inga möten inplanerade för Produktdatabaskommittén 
under 2023. 

Kommittésammansättning 2023 

Lars Nilsson SCA  

Lena Sandlund Metsä Board  

Mika Kinnunen AstraZeneca  

Stefan Williamsson SSG Processledare/Ordförande 

 


