Studiebesök på Volvo i Göteborg och
MTO sektorn i Halden 26/3 – 27/3 2015
Den 26 mars begav sig YG-21 med tema Kompetensutveckling och Erfarenhetsåterföring ut på sitt
Sverigebesök vilket gick både till Göteborg och till Norge. I Göteborg besöktes Volvo Cars och i Norge Halden.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
För att på en bredare front jobba med begreppen kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring bestämde
gruppen att koppla ett av studiebesöken till en verksamhet utanför kärnkraftindustrin. För att hämta
erfarenhet från en annan industri valde gruppen att besöka Volvo i Göteborg. Besöket hos Volvo förväntades ge
en uppfattning om huruvida andra industrier ”brottas” med samma problem som kärnkraftbranschen i fråga
om erfarenhet och kompetens.
Som andra studiebesök valde gruppen att besöka MTO sektoren i Halden. Syftet med att besöka Halden var att
få en inblick i hur man på forskningsnivå arbetar med frågor som kopplar samman människan med tekniken.
Verksamheten i Halden har en lång erfarenhet av exempelvis organisatoriska förändringar, förändrade
arbetssätt och införande av nya tekniska system och gränssnitt. Besöket i Halden förväntades ge en pusselbit till
hur människan tar till sig nya erfarenheter.

Volvo Cars, Torslanda
Vid middagstid torsdagen den 26/3 sammanstrålade gruppen upp på Volvo Cars visitor center i Torslanda
Göteborg. Denna dag var vi förstärkta med Nermin Hidic och Johan Elmersson från Ringhals som till vardags
arbetar med just erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling. Tanken med att bjuda med dessa var att få till
en dialog och utbyte med Volvo där inte bara vi får del av deras verksamhet utan även de får del av hur vi
arbetar i ämnet.

Figur 1 Robin, Johan, Andreas, Hanna, Louise, Linn, Johan och Nermin utanför Volvo visitor center. Jonas höll i
kameran.
På eftermiddagens agenda stod:
 En tur i fabriken med blå tåget
 Caroline Bergman presenterar Volvos kompetensutveckling
 Håkan Burman pratar om utveckling för att möta dagens uppkomna kompetensbehov på Volvo
 Nermin Hidic beskriver erfarenhetsåterföring i teorin och praktiken inom kärnkraftsbranschen.
 Johan Elmersson om kompetensutveckling på Ringhals
Genom att inleda vårt besök med en tur i fabriken fick alla deltagare en inblick i vad det innebär att bygga en
bil, men även möjlighet att se deras produktionsanläggning live. Stora delar av produktionen sköttes av robotar,
men där sammansättningen sköttes av människor fanns tydliga spår av erfarenhetsåterföring. Exempelvis rörde
sig montörernas arbetsplats parallellt med bandet för att minska sidledsförflyttningarna och gångytorna var
klädda med mjuka material. Något som var slående för oss från kärnkraftsbranschen var den jämförelsevis
smutsiga och slitna produktionsanläggningen.
Väl tillbaka på Volvos visitor center träffade vi Caroline och Håkan. Efter en inledande reklamfilm presenterade
Caroline Volvos arbete med kompetensutveckling. Vi inledde med att diskutera vad kompetens faktiskt är.
Volvo definierar kompetens som kunskap, förmåga, erfarenhet och beteende. De första tre är nog ganska
allmänna, men att även ta med beteende är intressant. Oavsett hur mycket kunskap och erfarenhet en person
besitter kan den inte nyttjas om inte personen har rätt beteende. Dessa egenskaper gick sedan även igen i Volvos
sätt att mäta medarbetarnas prestation och därmed lön.
Håkan Burman presenterade sedan hur de hade löst ett stort kompetensbehov. En stor del av de medarbetare
han har under sig kommer från fordonsmekaniska utbildningar men de saknar helt kunnande om el.
Utvecklingen av moderna bilar går dock helt mot elektrifiering. Visst behöver även de byta bromskolossar, men
tyngdpunkten kommer snarare ligga på styrsystem, elkraftssystem etc. För att kunna hantera detta tog Volvo
fram en utbildning tillsammans med Vuxenskolan i Göteborgsstad. Utbildningen varade i ca 4h/vecka under 1,5
år, varav Volvo betalar 2h. Utöver detta krävs ytterligare 8-10h självstudier per vecka.

Resultatet var de mest engagerade eleverna som Vuxenutbildningen stött på som alla fick mycket eftertraktad
kompetens. Utbildningen har fått beröm och väckt intresse från såväl kommuner som regeringskansliet. Det
som nu är viktigt är att företaget möter upp och kan ge utvecklande arbetsuppgifter för dessa kursdeltagare.
Nermin Hidic presenterade sedan hur Ringhals och kärnkraftvärden i stort arbetar med erfarenhetsåterföring.
En stor skillnad mellan fordonsbranschen och kärnkraftsbranschen är att alla erfarenheter kan och ska delas
mellan kraftverken. Inom fordonsbranschen är allt hemligt, men det finns potential att dela med sig mer
erfarenheter inom företaget.
Avslutningsvis berättade Johan Elmersson om hur SAT (Systematic Approach to Training) används för att
kompetensutveckla personal på Ringhals.

Figur 2 Caroline och Håkan höll givande presentationer på Volvo

MTO sektoren i Halden 27/3
Gruppens andra besök var på MTO sektoren i Halden. Halden Projektet är ett gemensamt åtagande av
nationella organisationer i 19 länder som sponsrar ett gemensamt finansierat program under ledning av OECD Nuclear Energy Agency. Huvudsyftet med projektet är att generera viktig information inom:


Utökad bränsleutnyttjande



Nedbrytning av kärnmaterial



Människa-maskin-system

Under besöket i Halden låg fokus på människa-maskin-system delen som är ett internationellt centrum för
forskning inom processtyrning, mänsklig systeminteraktion och mänskliga prestationer i komplexa system.
Laboratoriet är en anläggning som används för att kunna skapa en optimal tillämpning av ny teknik i
branscher, såsom kärnkraftverk, offshore petroleumproduktion och inom elkraftsdistribution. I laboratoriet
bedrivs forskning inom datoriserade övervakningssystem, människa maskininteraktion samt inom stöd för
uppgraderade kontrollrum.
Under vårt besök introducerades vi av Ann Britt Skjerve som berättade hur verksamheten var uppbyggd och
fungerade. Vi fick sedan en rundvandring för att se hur kontrollrumsanalyser utförs samt en introduktion och
föreläsning till deras pågående projekt inom ”Integrated System Validation”. Syftet med deras
kontrollrumsanalyser är att vidga kunskapen om mänskliga prestationer i komplexa processmiljöer. I sina
moderna datorbaserade kontrollrum: tre kärnreaktorer (PWR, BWR, WER), och en offshore oljeproduktionsprocess studeras operatörers beteende vid olika händelser. För att exemplifiera utförs i nuläget
försök där kontrollrummet utrustas med en gemensam storbildsskärm över hela reaktorsystemet samt försök
med en fjärde ”technical-advisor” i kontrollrummet.
Under besöket fick vi även möjlighet att prova deras visualiseringsverktyg ”Visual Plant”.
Simuleringsverktyget har en specialutvecklad kontroll som ger en fältarbetare möjlighet att via en skärm delta i
kontrollrumssimuleringar genom att utföra moment i framtagna 3D-modeller av reaktorbyggnaden.

Figur 3 Louise testar Visual Plant
Besöket innefattade även en presentation av Espen Nyatad som berättade om hur man utvecklar teknik för
strålnings-visualisering, exempelvis för att kunna minska stråldosen då arbeten utförs på platser som är
förknippade med höga doser. Kine Reegård berättar om hur man på MTO sektorn arbetar med Telemedicine och
Lars Hurlen berättar om deras arbete med framtidens kontrollrum ”Kristallkula koncept”. Hurlen beskriver hur
”touch-skärmar” och moderna planeringsprogram utvecklas och används för att kunna göra en snabb
konsekvensbedömning av en schemaändring/oväntat problem vid exempelvis en revision.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Syftet med YG är att utveckla personliga nätverk, bidra till kompetensöverföring mellan generationer och öka
kunskapen om kärnkraft i ett brett perspektiv. Genom besöken har vi knutit kontakt med personer inom flera
verksamhetsområden.
Besöket har bidragit till en bredare inblick i hur andra verksamheter ser på och jobbar med kompetens.
Besöken har bidragit med en större förståelse för människans samspel med tekniken samt givit en inblick i den
teknikutveckling som sker inom MTO.

Reflektion mot temat
Besöket på Volvo syftade till att se hur ett företag utanför vår bransch arbetar med kompetensuteveckling och
erfarnehetsåterföring. Även om branscherna i grunden är olika finns det många likheter gällande framförallt
kompetensutveckling. Det tydligaste skillnaden var Volvos tydliga fokus på att vara Employer of Choice och att
personalen har ett tydlig eget ansvar i att utvecklas så att de fortsätter att vara anställningsbara. För att nå
framåt med kompetensutveckling krävs att såväl personal som arbetsgivare ställer krav på varandra och tar
ansvar.
I Halden har forskning pågått under många år kring hur människa och maskin kan interagera på ett optimalt
sätt. I denna forskning är det ett naturligt inslag att ta vara på erfarenheter från andra branscher, men också
samla och sprida erfarenheter mellan olika verk i olika länder.

Tips
Tänk igenom vad ni vill få ut av respektive studiebesök innan besöket för att få det så givande som möjligt.
Genom att snacka runt med kollegor vid fikabordet kan många intressanta frågor komma fram som man kan ta
med och ställa.
Förvänta dig inte bara att bli matad med information utan försök att få till en diskussion och dialog. På så sätt
blir det mer givande både för er och de som tar emot er.
Tänk inte bara kärnkraft vid planering av studiebesök. Även om vår bransch är unik på många sätt så är den
även ganska statisk varför andra kan ha liknande frågeställningar och kommit längre än oss inom dem.
Utnyttja kontakter vid planering av studiebesök. Det är oftast lättare att få till bra dagar om någon på plats
känner ansvar och planerar dagen i detalj.

