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Produktdatabaskommitténs verksamhetsberättelse, 2018 

Produktdatabaskommittén har under 2018 haft totalt två möten. 
Samtliga möten har genomförts med möjlighet som webbkonferens för att 
deltagandet ska kunna vara så högt som möjligt. Vi har haft god anslutning till 
våra möten. 

Ett möte har varit en personliga träff, med gästföreläsare Tomas Henriksson 
från Trivalo (f.d. OEE Consultants) på Waterfront Building i Stockholm. 

Ordförande Hannes Teder tillsammans med ledamot Torbjörn Lundkvist har 
också deltagit aktivt på SSGs Ordförandekonferens i oktober. 

Våra möten i kommittén präglas av ”högt i tak” med ett fokus på 
erfarenhetsutbyte och konstruktiva diskussioner hur produktdatabasen kan växa 
sig starkare och leverera en större nytta. 

Arbetet består till stor del av att diskutera och informera om de utmaningar som 
respektive verksamhet upplever kopplat till processer, arbetssätt och andra 
frågor kopplade till reservdelsförsörjning. 

2018 har präglats av SSGs projekt PDB 4.0 som syftar till att införa en ny 
teknisk plattform som ska ligga till grund för det arbete som kommittén gjort 
under 2016 och 2017 i form av att beskriva den utvecklingspotential i tjänsten 
som efterfrågas av kommittédeltagarna och dess verksamheter. 

Under 2018 har det varit sex ledamöter i kommittén. Inför 2019 är antalet 
ledamöter oförändrat. Posten som ordförande har ändrats. Se tabell nedan. 

Produktdatabaskommittén 2018 Produktdatabaskommittén 2019 
Nicklas Holfelt, SCA. Ordförande Hannes Teder, Holmen. Ordförande 
Hannes Teder, Holmen. Vice 
Ordförande 

Fredrik Zens Norwald, Sandvik 

Fredrik Zens Norwald, Sandvik Mika Kinnunen, AstraZeneca 
Mika Kinnunen, AstraZeneca Torbjörn Lundkvist, Billerud Korsnäs 
Torbjörn Lundkvist, Billerud Korsnäs Lars-Erik Häggkvist, Metsä Board 
Lars-Erik Häggkvist, Metsä Board Jon Stenberg, SCA 
Kjell Barkefors, SSAB Erik Svensson, Mälarenergi 
Jon Stenberg, SCA Kjell Barkefors, SSAB 
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Syfte 

Syftet med verksamheten i Produktdatabaskommittén är att verka för att i ett 
tvärindustriellt nätverk med SSG Produktdatabas som grund hitta lösningar 
som kan uppnå en kostnadseffektivisering under en industrianläggnings 
livscykel. 

Kommitténs allmänna uppdrag: 

• Hitta gemensamma samarbetsfördelar ur ett tillgänglighets- och 
kostnadsperspektiv.

• Uppnå ökad kännedom, spridning och anpassning av befintliga och nya 
tjänster där kommittémedlemmarna aktivt bevakar omvärldens behov 
och krav.

• Undersöka möjligheter och behov av nya tjänster kopplade till SSG 
Produktdatabas.

• Verka och bidra till en god praxis för utformning av SSGs tjänster i 
samarbete med andra kommittéer.

• Verka för att ta fram temadagar för kunskapsöverföring och 
nätverkande.

Samverkan med övriga kommittéer 

Lars-Erik Häggkvist har informerat kommittén om arbetet i Driftsäkerhet och 
effektivitetskommitténs arbetsgrupp för förrådsoptimering fortlöpande på 
möten. 

Planerade möten 2019: 

• 2019-02-06

• 2019-04-11 (Användarkonferens)

• 2019-06-04 (Skype)

• 2019-10-09

• 2019-11-06

Övriga engagemang 

Kommittén har som regel ett kommittémöte i samband med SSG 
Produktdatabas Användarträff som 2019 sker 10–11 april på Clarion Hotel 
Winn i Gävle. 




