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Välkommen till ett webinar i projektet edigs regi. 
Edig är en kunskapsplattform för industriell 
digitalisering på nätet. Projektet finansieras av 
Vinnova. 

Digitalisering är en förändringsprocess. Liksom inför andra 

förändringar handlar det om att vara redo, ha rätt 

förutsättningar samt att veta vad mål och syftet är. Då kan 

digitalisering bli en möjliggörare för ett attraktivt arbete, 

däremot är det viktigt att ha rätt grund, att känna sin målgrupp 

samt att veta vad maskininlärning och AI kan bidra med. 

Vi bjuder in till ett webinar om förändring med digitala stöd. 

Under timmen möter vi tre olika angreppssätt: att förbättra 

arbetsmiljö med digital skattning, att rekrytera ny personal och 

att förbättra arbetsmiljön med produktutveckling samt att 

förutsäga byte av komponenter med prediktivt underhåll.

TID
28 maj kl 14.00-15.30

PLATS
Digitalt via Zoom

KURSAVGIFT
Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG
27 maj

ANMÄLAN
Anmälan till 
sandra.mattsson@ri.se

KONTAKTPERSON
Sandra Mattsson
010-228 47 62

Digitalisering - 
förändra rätt sak med 
rätt data 
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Program
TORSDAG 28 MAJ

1) Hitta grundorsaken med digitala stöd 
- Terese Janson, VD Prindit
Att lösa ett arbetsmiljöproblem handlar om att veta 

vad grundorsaken till ett problem är. Många företag 

har svårt att skilja på symtom och rotorsak vilket 

leder till många felaktiga beslut och dålig 

arbetsmiljö. Terese Janson delar under den fortsatta 

diskussionen med sig av resultatet av 1,2 miljoner 

datapunkter som gjorts med ett digitalt 

självskattningsverktyg.

2) Lär känna din målgrupp - Tatiana 
Temm, Kommunikationsstrateg 
Ampersand AB
 Svenska åkerier hade ett behov att rekrytera förare 

från hela befolkningen, inte bara män. Det behovet 

blev startsignalen för ett projekt som tittade på hur 

en lastbil kan förändras för att passa även för 

kvinnor. Tre delar belystes: ändringar i lastbilen, 

ändringar kring användandet samt allmänna 

attityder. Arbetet följde LASS-metoden, som Tatiana 

Temm berättar om.

3) AI och prediktivt underhåll - Jeremy 
Jean-Jean och Wilhelm Vermelin, 
Forskare RISE 
Maskininlärning innebär att se mönster i data och 

kan användas tex vid förebyggande underhåll. En 

viktig del i att lära sig att använda maskininlärning är 

att känna till vad olika felutfall betyder. Wilhelm 

Söderkvist Vermelin kommer att förklara grunderna 

i detta. Han har studerat hur maskininlärning kan 

användas för att se hur ofta komponenter behöver 

bytas.  

Därefter följer en diskussion mellan parterna med 

Sandra Mattsson, forskare RISE, som moderator. 

Webinaret arrangeras av projektet edig i samarbete 

med Underhållsmässan. 


