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Abstrakt 

  

Denna empiriska undersökning började utifrån ett antagande om att det inte skedde så mycket 

kunskapsöverföring ombord på fartyg. Syftet var att ta reda på hur kunskapsöverföring sker 

mellan däckbefäl ombord. Frågeställningen att ta reda på var om det fanns några direktiv från 

rederiets kontor, hur såg man på nya och erfarna befäls kunskaper, hur överförde man den tysta 

kunskapen och hur löste man detta när det var ont om tid? 

Informationen till undersökningen samlades in genom intervjuer och frågeformulär där en 

objektiv metod användes. Respondenterna valdes från bara ett fartyg då intresset var att se hur 

det fungerade på just det fartyget. 

Slutsatserna var att det inte skedde någon organiserad kunskapsöverföring ombord på fartyget. 

Den kunskap som utväxlades var löpande och skedde främst vid informella möten. Man 

förmedlade kunskapen muntligen och genom att praktiskt utföra vissa moment med 

övervakande från den erfarne. Det var främst erfarenheten som man ville komma åt vid 

kunskapsöverförandet.  
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Abstract  

 

This empirical study started from the assumption that there are not much knowledge 

transfer onboard ships. The purpose was to find out how knowledge transfer takes 

place between the deck officers onboard. The question at issue to determine was whether there 

were any directives from the office of the shipping company, how to look at new and 

experienced officers' knowledge, how to transfer the tacit knowledge and how to do 

this when time is short? 

The information for this survey where collected through interviews and questionnaires in 

which an objective method where used. The respondents were selected from only one ship as 

the interest was to see how it worked out on just that ship. 

The conclusions were that there was no organized knowledge transfer onboard the ship. 

The knowledge exchanged was an ongoing procedure and occurred mainly in informal 

meetings. They conveyed the knowledge verbally and practically performed certain 

operations with oversight from the experienced.  It was primarily the experience they wanted 

to access through knowledge transfer. 
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Definitioner och förkortningar 

Tyst kunskap 

Den tysta kunskap personen A har i situationen S gentemot objektet O = de av A:s 

kunskapsinnehåll som A använder i S för att vinna kunskap om O eller handla gentemot O. Vi 

skall då säga att kunskapen om O står i fokus (Johannessen, 1989). 

 

Personlig kunskap 

Kunskapen K utgör A:s personliga kunskap ifall K uppträder som tyst kunskap hos A i någon 

situation (Johannessen, 1989). 

 

Explicit kunskap 

Kunskap som är möjlig att förklara genom text eller tal (Newell, 2002). 

 

Epistemologi 

Är själva kunskapsteorin (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

Ontologi 

Är läran i att kunna ge en sammanhängande och motsägelsefri beskrivning eller förklaring av 

verkligheten genom rätt begrepp eller kategorier (Nationalencyklopedin). 

 

Knowledge management 

Handlar om hur man genom olika processer försöker bibehålla kunskapen som finns inom en 

organisation eller ett företag (Awad, E. M & Ghaziri, H. M. 2004). 

 

Familiarization 

Innan någon sjögående personal får börja jobba ombord måste han/hon genomgått 

familiarization träning. Där de måste uppvisa att de kan: 

 Kommunicera med den andra personer ombord om grundläggande säkerhet och förstå 

symboler, skyltar och alarm signaler som rör säkerheten. 

 Vad man ska göra om någon faller överbord, upptäcker rök eller brand och om alarmet för 

överge fartyget går av. 

 Hitta musterstation, embarkering station och utrymnings vägarna. 

 Lokaliserar och ta på sig flytvästarna. 

 Sätta på brandlarmet och hur man använder en portabel brandsläckare. 

 Vidta omedelbara åtgärder när man stöter på en olycka eller medicinskt nödläge innan man 

söker ytterligare medicinsk assistans ombord. 

 Öppna och stänga branddörrar, väder täta dörrar och vattentäta dörrar. 

(STCW) 
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Onboard training records 

Här finns det lite olika varianter, men det som menas med onboard training i detta arbete är 

t.ex. programmet Seagull. Det är ett datorprogram som tillåter att man genomgår kurser 

ombord på fartyget, där man först får information och sedan ska svara på frågor som skickas 

till en server för lagring. Detta kan sedan kontoret ta del av. För många är detta mer känt som 

CBT (computer based training) (www.seagull.no).   

http://www.seagull.no/
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1 Inledning 

I dagens sjöfart blir det allt dyrare att driva ett fartyg med tanke på bland annat oljepriserna 

(http://oljepris.se/statistik), vilket gör att det borde finnas ett stort intresse av att kunna 

effektivisera allt så mycket som möjligt. Genom att mer erfarna däckbefäl delar med sig av 

sina erfarenheter av vad som fungerar och inte, skulle en effektivisering kunna ske. Under 

mina praktikmånader kunde jag inte se någon större kunskapsöverföring vilket gjorde mig 

intresserad av ämnet. Det borde vara av stort intresse för både rederi och däckbefäl att man 

delar med sig av den kunskap man besitter från både studier och erfarenheter. Detta borde 

bidra till att man kan driva ett fartyg både billigare och säkrare. Det är väldigt viktigt att dela 

med sig av kunskap och erfarenheter till juniorstyrmän när de kommer ut till fartygen för att 

undvika eventuella misstag. Sedan när man tänker på uppmönstring är det av ytterst intresse att 

ta del av de nya uppgifterna och allt man kan lära sig utav den som har positionen t.ex. 

överstyrman. Antagligen har han/hon lärt sig mycket genom egna erfarenheter som t.ex. att 

man ska lasta de tyngsta lasterna på ett visst ställe för att få bästa stabilitet. Vid avlösning är 

det också viktigt att kunskapsöverföring sker. Det kan exempelvis ha kommit ny utrustning till 

bryggan, då är det viktigt att avlösaren får ta del av den information och kunskap den 

mönstrade har skaffat sig. Alla fartyg har olika egenskaper i form av utrustning, underhåll och 

uppträdande. Genom att nyanställda styrmän tar del av denna information istället för att lära 

sig genom egna erfarenheter kan man spara mycket tid och eventuella misstag. 

1.1 Bakgrund  

Enligt en äldre undersökning visar det sig att många befäl endast stannar korta perioder inom 

ett rederi eller fartyg. Det visar sig att styrmän, överstyrmän och kaptener stannar i snitt 4år på 

samma fartyg och 7.1år inom samma rederi (Olofsson, M., 1995). Detta visar att sjömän har en 

benägenhet att förflytta sig mellan rederier.  En undersökning visar att yrkeskarriären till sjöss 

är 18,5år när man undersökte avgångsklasser 1980 och 1990 (Jeppsson, S. & Eklund, P., 2012) 

Vid förflyttningarna mellan båtar och avhopp från yrket går mycket kunskap förlorat om man 

inte tar till vara på deras erfarenheter. Enligt en arbetsmarknadsanalys 2004 kom man fram till 

att det är en relativt hög medelålder till sjöss där 40 % av befälen i undersökningen var över 50 

år. Den visade också att pensionsavgångarna var stora (Algotsson, M. & Strömme, A., 2004). I 

land har företagen förstått att mycket kunskap går förlorat och har på ett mer organiserat sätt 

styrt upp och tagit tillvara på personalens kunskaper genom organisatoriskt lärande. Här talar 

man om personalutveckling snarare än kunskapsöverföring. Där man försöker ge personlen 

bredare arbetsuppgifter, arbetsrotation och även öka personalens motivation, vilket ger ett 

lärande företag. Ett lärande företag bidrar till att de anställda skapar en gemensam bild av 

affärsidén och hur affärsidén ska genomföras på bästa sätt (Nilsson, N. & Andersson J-O., 

2003) 

 

 

http://oljepris.se/statistik
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Problematiken som diskuteras innefattar bland annat hur man bäst bör gå tillväga för att inte 

mista den kunskap som den äldre generationen besitter samtidigt som den yngre generationens 

kunskap måste kunna vävas in. Intresset för att dela med sig av sin kunskap kan även variera 

stort (Tydén, 1990). 

  

Vid tidigare undersökning om tyst kunskapsbortfall vid flytten av konsumentverket från 

Stockholm till Karlstad, ville man ta reda på om det var möjligt att ta tillvara på den kunskap 

de erfarna anställda hade som inte följde med vid flytten. Resultatet visade att den tysta 

kunskapen inte kunde överföras från de avgående till de nyanställda på grund av att kunskapen 

inte kunde förankras eller spridas under den korta tid man hade på sig. Denna kunskapsförlust 

ledde till att man nu har ett annat tänk inom organisationen. Istället för att varje individ ska 

vara specialist inom ett ämne är man mer mån att kunskapen ska delas bland de anställda så att 

vid eventuellt avhopp går inte all dennes kunskap förlorad. (Ericsson Andersson, Y., 2009). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Genom den insamlade informationen till detta ämne har jag kommit fram till att syftet är att 

undersöka hur kunskapsöverföring sker mellan de svenska däckbefälen på ett container fartyg. 

Genom att ta reda på följande frågeställningar: 

 

 Hur ser ”Knowledge management” ut ombord? 

 Hur tar man vara på vikarierande däckbefäls kunskaper? 

 På vilket sätt tar man tillvara på erfarna däcksbefäls kunskaper? 

 Hur överförs den tysta kunskapen? 

 När och hur tar man sig tid till kunskapsöverföring i dagens hektiska tempo på fartygen? 
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2 Metod 

Till delen empiri (den vetenskapliga undersökningen). Denna undersökning baserades på en så 

kallad litet-N-studie, där N står för enheter som det ofta benämns i metodlitteratur. Det valdes 

med tanke på att jag sökte detaljerad beskrivning, med respondenternas individuella åsikter av 

just detta ämne. Undersökningen bestod utav ett fåtal intervjuer och frågeformulär samt 

intresset över hur det såg ut just på det specifika fartyget gjorde att en litet-N-studie passade 

bäst (Jacobsen, 2007). Här ifrån valdes en kvalitativ insamling av data i form av frågeformulär 

och intervjuer. För att få en så liten påverkan som möjligt på deltagarna i undersökningen 

valdes en objektiv metod. Detta för att de också skulle få uttrycka sig fritt med egna ord utan 

härledning (Jacobsen, 2007). För att få mera struktur på datainsamlingen har jag tagit ut det 

relevanta i intervjun först i analysdelen för att få fram de åsikter och tolkningar som 

respondenten menar (Jacobsen, 2007). Detta kan visualiseras enligt nedanstående figur.  

 
Figur 1 från Jacobsen, 2007:49. 

 

Det som var bra med att använda den kvalitativa modellen var dess flexibilitet. I det 

undersökta ämnet så var det bra att kunna ha möjlighet att ändra frågeställningen utefter om 

man fick reda på mer. På det sättet kunde man gå djupare in i ämnet för att få en klarare analys 

i slutändan (Jacobsen, 2007).  Målet var givetvis att hålla sig till de frågeställningar som var 

bestämda från början. 

 

I resultatdelen har informationen från undersökningarna som gjorts presenterats efter mina 

frågeställningar. Svaren från deltagarna i studien sammanställdes fortlöpande.  

 

Tillvägagångssättet som valdes var att bearbeta det insamlade materialet genom att skriva ner 

allt i löpande text. Detta för att få en så bra överblick som möjligt över det som berör syftet och 

frågeställningen, men framförallt för att få en röd tråd genom hela resultatdelen. 

2.1 Problem med metoden 

Att använda sig utav kvalitativ metod hade också sina problem. För det första så är det 

resurskrävande, så i detta fall intervjuades bara ett begränsat urval vilket ledde till att 
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representativiteten blev sämre. Flexibiliteten som tidigare nämndes gav lite problem på grund 

av att följdfrågor ställdes till de som intervjuades, men dessa frågor och svar sållades bort efter 

analysen. Planen var att inte låta sig lockas att förändra frågeställningen i någon större 

utsträckning då man ville hålla sig till ämnet. 

 

Det var tänkt att inte hålla allt för långa intervjuer då både intervjuare och intervjuobjekt kan 

bli för trötta och oengagerade (Jacobsen, 2007). Detta med hjälp av välutformad intervjumall 

som var riktad till det specifika ämnet med bara några få följdfrågor. Detta kunde hållas 

relativt bra, men ibland svävade den intervjuade ut lite och pratade om annat.  

2.2 Utförande 

Eftersom jag uppfyllde de tre förutsättningarna för att hålla öppna intervjuer enligt Jacobsen 

(2007) använde jag mig av personlig intervju. Förutsättningarna var: 

 

 Relativt få enheter som undersöks 

 Intresserad av vad människor säger, har för inställningar och åsikter 

 Intresserad av hur människor tolkar och förstår ett visst fenomen 

 

På grund av olika anledningar gick det inte att genomföra enbart personliga intervjuer så 

frågeformulär fick även skickas ut. Valet av frågor var så öppna som möjligt för att fånga deras 

tankar och reflektioner. Frågeformulär skickades ut till fartyget där de tillfrågade var anställda 

och sedan hölls personlig intervju och telefonintervju med några av dem som var på ledighet. 

Dessa intervjuer pågick ungefär en timme. 
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3 Teori 

Här belyses främst vad tyst kunskap är och hur den kan överföras samt begreppet epistemologi. 

3.1 Kunskap 

Det finns olika sätt att se på vad kunskap är. Man kan dela in kunskapsframställning i två 

dimensioner, epistemologi och ontologi. Sambandet mellan dessa beskrivs med nedanstående 

figur. 

 

 
Figur 2: Två kunskapsdimensioner (Nonaka & Takeuchi,1995) 

 

Låt oss börja med ontologin där man förklarar att kunskap enbart kan skapas av individer. 

Organisationer kan inte skapa kunskap utan individer, men kan förse dessa kreativa individer 

med stöd och kontext för att skapa kunskap. Organisatorisk kunskap kommer därför från 

individer och inte från organisationen i sig (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

När det kommer till epistemologi talar man om den vanliga synen på skapandet av kunskap, 

vilket är att tre kriterier ska vara uppfyllda. 

 Att personen X vet en sak p (proposition) om och endast om p är sant. 

 Att X är övertygad att p är sant. 

 Att X har goda, tillfredsställande eller tvingande skäl att tro p är sant 

(Filosofilexikonet, 1998). 

Denna syn på kunskap kom först av Platon som "sann, rättfärdigad tro", men det har pågått en 

ständig diskussion om vad kunskap är och hur den uppstår (Gustavsson, B. 2004).  
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Figur 3: Platon beskriver att kunskap är en delmängd av det som är både sant och trott 

(Gustavsson, B. 2004). 

 

Vidare när man talar om epistemologi kan man dela in den i implicit kunskap, med andra ord 

tacit eller tyst kunskap, och explicit kunskap efter Michael Polanyis teorier. 

3.2 Tyst kunskap - tacit knowledge 

Som Michael Polanyi lägger fram det "We can know more than we can tell" (Polanyi, s.4). Det 

kanske verkar klart, men det är inte lätt att veta exakt vad som menas. Ett bra exempel är till 

exempel ansiktes igenkänning, vi skulle kunna känna igen en bekants ansikte bland miljoner 

andra men när det kommer till att förklara hur vi känner igen ansiktet kan de flesta av oss inte 

det. Den kunskap vi besitter är mycket större än den kunskap vi kan sätta ord på. Andra 

exempel på detta är komplexa färdigheter som vi kan utföra utan att tänka på det, i form av till 

exempel cykla eller simma, vilket vi sällan kan beskriva exakt hur de utförs. Polanyi menar att 

även tyst kunskap är kunskap som blivit personlig, alltså blir det kunskap först när den har 

integrerats som en del av oss själva och våra handlingar (Polanyi, 1966).  

 

Den kan även benämnas som färdighetskunskap eller förtrogenhetskunskap. Där 

färdighetskunskap är en del av kunskapsinhämtning som inte kan utryckas i ord men som gör 

att en person känner sig säker på att utföra sitt arbete, utan att kunna säga vad som har lett till 

den förändringen. Förtrogenhetskunskap är den kunskap som kan leda till att man avleder en 

olycka innan den sker genom att känna igen beteende och mönster som kan leda till en olycka. 

Denna typ av kunskap består av attityder, känslor och värderingar (Johannessen & Rolf, 1989).  

Överföringen av tyst kunskap sker huvudsakligen genom tre olika sätt. Antingen förs den över 

genom ett mästare-lärlingförhållande och tradition eller genom egna erfarenheter och till sist 

genom en kombination av de båda, alltså genom mästare-lärling och praktiskt (Johannessen & 

Rolf, 1989). 

 

Vidare visade Polanyi tre processer av tyst kunskapsöverföring som tas upp av Rolf (1991): 
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 Imitation, som den väsentliga delen av överföringen, där lärlingen härmar sin mästare. 

 Identifikation med förebilder. 

 Inlärning genom deltagande, där man flätar samman språk och handling. 

3.3 Explicit kunskap 

Medan tyst kunskap är svår att sätta ord på så är explicit kunskap raka motsatsen. Det är 

kunskap som är möjlig att uttrycka i ord. Detta göra att denna kunskap är möjlig att förmedla 

genom text eller tal. Man beskriver väldigt ingående hur ett begrepp används (Sohlberg, 2009). 

Explicit kunskap benämns även som teoretisk kunskap och påståendekunskap. Detta är den 

form av kunskap som man kan förmedla formellt, planerat och målinriktat (Ellström, 1992). 

Detta drar man nytta av i skolan genom att läraren bestämmer vad som ska läras in, sedan 

undervisar läraren och slutligen kontrollerar läraren att eleverna har lärt sig (Granberg, 2004). 

Vidare beskriver Paul Moxnes (1997) lärandet i fyra punkter: 

 

 Det förmedlar existerande fakta, kunskaper och procedurer 

 Det förmedlas genom lärare som bestämmer målet och tillrättalägger materialet i en logisk följd 

 Det är beroende av experten som doserar ut kunskapen, förvaltar sanningen och ger de riktiga 

svaren 

 Inlärandet koncentreras på förnuft och fakta 

 

Vidare menar man att den teoretiska kunskapen inte får någon betydelse innan den används 

praktisk och förblir på så sätt bara systematisk och generaliserad (Josefson, 1991). 
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4 Resultat 

4.1 Hur ser ”Knowledge management” ut ombord? 

Det finns ett visst intresse från kontorets sida att kunskapsöverföring sker. Man vill se till att 

det genomförs ”familarization” och att fartygen redovisar ”onboard training records”. Det var 

dock inte klart att det fanns en strukturerad form av kunskapsöverföring mellan befäl på 

fartyget. Att ”familarization” genomförs ombord är inget som kontoret rekommenderar utan 

det är reglerat genom ISM-code.  

 

I frågan om befälen ombord känt att kontoret värdesätter kunskapsöverföringen ombord fick 

jag svaret: 

 

 ”Det är viktigt för dem att det är dokumenterat”. 

 

Detta visade att man helst bara ville kunna följa upp att det som är krav genomförts korrekt och 

att det har dokumenterats och inte uppmuntra till att få befälen ombord att dela med sig av och 

ta tillvara på kunskaper. 

 

När det gäller upp- eller nymönstringar fanns det från kontoret direktiv att en viss överlappning 

ska ske. Hos juniorbefäl var det en veckas överlappning med avlösare. Vid uppmönstring till 

en högre befattning överlappade man 1-2 veckor beroende på förkunskaper. När nya skeppare 

eller maskinchefer skulle börja fick de åka till kontoret för några dagars information och 

upplärning. Det fanns inget sätt ombord för avgående befäl att dokumentera sina erfarenheter 

och kunskaper som de fått ombord på just detta fartyg. 

 

När det gällde löpande kunskapsöverföring så försökte man låta de i lägre befattning öva och 

prova på när det gavs tillfälle. I frågan om detta var ett bra sätt att ta tillvara på varandras 

erfarenheter svarade man att det blir rätt enkelriktat då den övande inte har lika mycket 

information att komma med i början. 

4.2 Hur tar man vara på vikarierande däckbefäls kunskaper? 

 Det fanns inget organiserat sätt att ta tillvara på deras kunskap förutom vid överlappningen på 

första mönstringen. Dock gick informationen och kunskapen över från ordinarie befäl till det 

tillfälliga befälet och inte så mycket tvärtom. Under tidens gång förmedlades dock en del 

kunskap då man rådfrågade varandra vid vissa situationer och på så sätt tog del av de 

erfarenheter det vikarierande befälet hade fått från andra båtar, men också när man frågade av 

ren nyfikenhet. Det gick dock en del kunskap förlorad när de lämnat båten då det inte fanns 

något organiserat sätt att ta tillvara på den. 
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Det var väldigt olika hur mycket befälen var villiga att dela med sig, vissa var öppna medan 

andra var väldigt slutna enlig respondenterna. 

 

När jag frågade om hur man försöker ta vara på de erfarenheter de har fick jag svaret: 

 

 ”Om någon är bra på en sak försöker man ju låta honom/henne göra detta och kanske lära sig lite själv på vägen”.  

 

Detta fungerade så länge det vikarierande befälet visade vad han/hon kunde och var villig att 

dela med sig av. 

 

Vid frågan om de trodde att de vikarierande befälen hade någon kunskap som de ville ta 

tillvara på svarade alla ja. Det man var mest intresserad av var deras erfarenheter i vissa 

kritiska situationer för att kunna undvika dem själva i framtiden. Även kunskapen de yngre 

befälen besitter när det gäller elektronik, IT med mera var av intresse. Här såg man att det 

dessutom fanns ett intresse för nya kunskaper som nyexaminerade befäl har. 

4.3 På vilket sätt tar man tillvara på erfarna däcksbefäls kunskaper? 

Det framgick att samtliga tyckte att erfarna och pensionsavgående befäl hade kunskap som var 

värd att ta tillvara på. Det fanns dock inte något bra sätt att göra det på, så det skedde oftast 

genom muntlig överföring. Återigen pratade man om att det var deras erfarenheter man tyckte 

var viktigast. De var oftast villiga att dela med sig av sina kunskaper, men det var främst det 

man frågade om i vanliga situationer som besvarades, vilket ledde till att de erfarenheter 

han/hon hade från de mer ovanliga situationerna utelämnades. Detta kunde leda till att man 

fick lära sig själv genom egna erfarenheter istället för att möta situationen med viss kunskap. 

4.4 Hur överförs den tysta kunskapen? 

Denna form av kunskap är även svår att förmedla till sjöss. Ombord försökte man överföra den 

tysta kunskapen genom att låta den som satt på kunskapen observera medan den som skulle 

lära sig fick genomföra till exempel en manöver och på så sätt lära sig och känna sig för det 

som den kunniga ville lära ut. Sedan nämndes även att man själv fick ta initiativ till att vara 

med och observera den av högre befattning för att lära sig genom att fråga och imitera. 

Genomgående av respondenterna menade att den tysta kunskapen överfördes främst praktiskt 

ombord. Samtliga trodde också att genom att dela med sig av den tysta kunskapen kunde man 

undvika olyckor. Delar av den tysta kunskapen man hade var lätt att glömma bort och kom 

först fram igen när man utsattes för en viss situation, vilket ledde till att den var svår att 

förmedla för man tänkte inte på att man hade den. 
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4.5 När och hur tar man sig tid till kunskapsöverföring i dagens 
hektiska tempo på fartygen? 

I frågan om det finns tid för att dela med sig av kunskap så sa samtliga att det fick man ta sig 

tid till. Det man försökte göra var att passa på när schemat inte var så pressat eller när man till 

exempel var ute på oceanen och tempot var lite lägre än vid kusten. 

 

På fartyget menade man att det var en fördel med stor besättning då det gick att byta positioner 

vid ankomst och avgång. Här kunde till exempel andrestyrman vara med överstyrman vid 

hamnanlöp. Detta skulle ha varit mycket svårare på ett fartyg med liten besättning. Ombord 

kände man att kollegorna gärna delade med sig av sina kunskaper vilket skedde genom träning 

enligt nyss nämnda sätt, men en hel del lärde man sig även vid fikapausen. De tillfrågade 

tyckte att de delade med sig av sina kunskaper till sina kollegor. Vid frågan om hur de gjorde 

det var svaret: 

 

”Vid möten eller informella fikapauser”.  

 

När det gällde utbytet till kontoret skedde det inte så mycket utbyte då man hade känslan att de 

redan kunde allt. Mellan fartygen skedde det ett visst utbyte, främst genom mailkontakt där 

man delade med sig av saker som hade hänt ombord. Detta för att kunna undvika liknande 

händelser på de andra fartygen i rederiet. Ett exempel kan vara att överförandet av kontroller 

till bryggvingen misslyckades vid en viss tilläggning. 

 

Alla tillfrågade hade en positiv inställning till hur de blev bemötta när de undrade saker och 

när de blev tillfrågade om råd ombord. 
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5 Analys 

Det finns få undersökningar i detta ämne sedan tidigare vilket ledde till att det har varit svårt 

att samla in tidigare material till detta arbete. Ericsson Andersson undersökte om det gick att 

bevara kunskapen inom en organisation då många av de anställda inte flyttade med, då 

organisationen skulle flyttas. Där kom man fram till att det inte var möjligt i den situationen. 

Man kan jämföra det med vad som framgick i denna undersökning om att ta tillvara på 

vikarierande befäls kunskaper och vid överlappning vid nymönstring. I båda undersökningarna 

är tiden för kunskapsöverföringen knapp och kunskapen hinner inte förankras eller praktiseras 

tillräckligt. Speciellt när man tittar på den tysta kunskapen där Polanyi beskriver att det blir 

kunskap först när det har integrerats som en del av oss själva och våra handlingar (Polanyi, 

1966). Vid uppmönstring och nymönstring hade man 1-2veckors överlappning vilket kan anses 

för kort för att sättas i situationer där man får sätta sitt kunnande på prov. 

 

I undersökningen visade det sig tydligt att samtliga trodde att genom att dela med sig av den 

tysta kunskapen kunna undvika olyckor. Detta kan jämföras med vad som Johannessen & Rolf 

(1989) beskriver som förtrogenhetskunskap. Där man avleder en olycka genom att känna igen 

ett visst beteende och mönster. 

 

Den tysta kunskapsöverföringen skedde främst genom att få prova på olika saker med 

övervakning av den mer kunnige. Där han/hon stod bredvid och gav instruktioner och tips till 

den lärde. Detta är en av de tre processer som Polanyi (1966) beskriver som inlärning genom 

deltagande, där man väver ihop språk och handling. Medan den explicita kunskapen för det 

mesta överfördes vid informella möten, så som vid kafferasten. Vilket är lättare då denna 

förmedlar existerande fakta, kunskaper och procedurer (Moxnes, 1997).  
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6 Diskussion 

Genom undersökningen upptäckte jag både positiva och negativa saker angående 

kunskapsöverföringen ombord. Lite av mina tankar runt resultatet kommer här nedan. 

 

Att de använder sig av en löpande utlärning där de lägre befattningarna fick öva sig är ett 

mycket bra sätt att föra över kunskap på. Jag håller dock med att det är en väldigt enkelriktad 

utlärning från högre till lägre befattning. Man missar att ta del av den kunskap de lägre 

befattningarna har. Visserligen är detta ett nödvändigt sätt att förbereda dem för eventuella 

uppmönstringar. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att nyanställda och de i lägre 

befattning har kunskap värd att ta tillvara på. 

 

På samma sätt som det bara gick åt ena hållet vid den löpande utlärningen gör det även vid de 

vikarierande befälen. Vilket jag tror är naturligt den första tiden ombord. Det är viktigt att lära 

sig av de mer erfarna på båten först, men efterhand tror jag det är fartygets yttersta intresse att 

försöka ta del av den kunskapen de vikarierande har från tidigare båtar.  Alla tyckte att 

vikarierande befäl hade erfarenheter som var värda att ta tillvara på, men det fanns inget 

speciellt sätt att göra det på. Vidare i frågan om de vikarierande befälens kunskaper tror jag att 

mycket går förlorat på grund av den korta tid man har på sig. Det är svårt att förmedla flera års 

erfarenheter under bara några veckor. Skulle man ha färdiga frågeformulär som berör 

erfarenhetskunskaper så tror jag att förlusten av kunskaperna skulle reduceras. 

 

Avgående eller mer erfarna befäl var villiga att dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter. Detta skedde muntligt vilket jag tyvärr tror leder till att det ganska snabbt glöms 

bort och inte förmedlas vidare. Deras kunskaper och erfarenheter borde vara av största värde 

för både de anställda och rederiet. Varför anställer man inte en konsult som är expert på ämnet 

och tar hjälp av denne för att ta tillvara på deras kunskaper nu när det inte fanns någon 

organiserad kunskapsöverföring från rederiet? Det vore ett steg i rätt riktning. 

 

På samma sätt som att utlärningen och kunskaps utbyte är väldigt enkelriktat tror jag man 

missar det att juniorstyrmän har väldigt mycket ny kunskap och har på så sätt en hel del att 

dela med sig av. Det kan vara svårt att kunna förmedla detta till mer erfarna befäl då de kan 

tyckas vet bäst. Jag tror det är viktigt att de erfarna befälen vågar fråga de yngre.  

 

Jag tyckte att det var ett bra sätt som de försökte föra över den tysta kunskapen, men jag tror 

även att det skulle vara mycket givande för befälen att få rotera mellan båtarna inom rederiet. 

På detta sätt möter man ännu fler kollegor med erfarenheter och man tvingas ur sina vanliga 

rutiner och tankebanor. 

 

Det var tråkigt att man från kontorets sida inte verkar uppskatta att man vill dela med sig av sin 

kunskap till dem. Jag tror detta kan leda till att om man har något viktigt att dela med sig av så 
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står man över på grund av tidigare mottagande och känslan man har av att kontoret redan vet 

och kan allt. Detta kan även vara en bidragande orsak till att man byter så pass lite kunskap 

mellan båtarna som man verkar göra. Jag tror genom att till exempel göra en veckorapport som 

skickas till de andra båtarna om vad som har hänt och vad man har lärt sig av veckan både kan 

bidra till bättre sammanhållning inom rederiet och att det blir lättare att rådfråga mellan 

båtarna. Positivt var att det i alla fall verkade vara en bra arbetsmiljö ombord då man var öppen 

mot varandra. Det var inga problem att fråga eller bli tillfrågad.  

 

6.1 Metod diskussion 

Planen från start var att intervjua alla respondenterna, vilket jag fick avvika från då det inte var 

genomförbart på grund av olika skäl. Detta ledde till att både intervju och frågeformulär fick 

användas. Jag tror det skulle ha varit bättre att enbart genomföra intervjuer för det blev lite 

misstolkningar av frågorna i frågeformuläret plus att fler följdfrågor kunde ha ställts. Sedan 

skulle det vara intressant att se hur det skulle se ut om man gjorde en mer omfattande 

undersökning där man involverar flera rederier. 

 

Det är svårt att säga att resultatet jag erhöll är det mest korrekta. Jag anser dock att jag fick 

svar på de frågor jag hade inför undersökningen. Nu fick jag inte det deltagandet jag hade 

hoppats på men utifrån svaren jag fick var det tydligt att de var i samma riktning. Jag tror 

därför att det inte skulle spelat någon roll om jag skulle fått fler deltagare från denna båt. 

 

6.2 Vidare forskning 

I framtida undersökningar skulle det vara intressant att se hur intresset skulle vara att anställa 

en konsult till rederiet för att hjälpa till med knowledge managment. Detta för att försöka 

bevara kunskapen de anställda har inom rederiet och hur man bäst skulle kunna göra det. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

 

Jag har under min praktiktid blivit intresserad över hur och om det sker någon 

kunskapsöverföring mellan befäl ombord. Sker det strukturerat i form av planerade samtal eller 

mera spontant. I dagens sjöfart så är det många befäl som kommer och går mellan fartygen, 

försöker man ta till vara på deras erfarenheter och kunskaper. Det är lite av frågorna som jag 

har intresserat mig för. 

 

Kan man undvika skador och olyckor genom att man mer organiserat delar med sig om sina 

erfarenheter och kunskaper man har? Det kan vara hur man effektivast/säkrast genomför en 

uppgift, vad man ska tänka extra på när man lastar/lossar en viss produkt/vara, hur man ska 

navigera i vissa områden m.m.  

 

Begreppet tyst kunskap som jag kommer fråga om är den kunskap som man inte kan sätta ord 

på t.ex. att man skulle känna igen en välbekants ansikte bland tusentals människor men när 

man ska förklara hur vi känner igen anskiktet så klarar många inte av det. Det kan även vara 

hur man gör en viss manöver med fartyget som man gör på känn som t.ex. vid en tilläggning. 

Begreppet Organiserad kunskap management, handlar om hur man genom olika processer 

försöker bibehålla kunskapen som finns inom en organisation eller ett företag. 

 

Genomförande 

Jag vore tacksam om ni svarar genom att skriva direkt i detta dokument, så kan ni maila 

tillbaka det till mig när ni är färdiga, till: lindholm82@gmail.com 

Jag kommer sedan att sammanställa era svar och skriva in det i mitt arbete. Det kommer att 

vara helt anonymt och det kommer inte att stå vilket rederi/fartyg ni arbetar för. 

 

Organiserad kunskap management. 

 Vad finns det för struktur från kontorets sida att kunskapsöverföring sker mellan 

befälsgraderna? 

 Värdesätter kontoret att kunskapsöverföring sker?  

o På vilket sätt? 

 Hur ser det ut inför en uppmönstring, har kontoret några instruktioner om hur det ska gå till? 

 Vad finns det för organiserad överföring av kunskap ombord? 

 På vilket sätt planerar de att ni ska ta tillvara på varandras kunskaper? 

 Ser ni det som ett sätt att ta vara på varandras erfarenheter? 

 

Vikarierande däckbefäls kunskaper. 

 Hur ser ni på de vikarierande befälens kunskaper? 
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 Är de villiga att dela med sig? 

 Anser ni att deras kunskap är viktig att ta tillvara på? 

 Hur försöker ni ta vara på de erfarenheter de besitter?  

 Finns det något bestämt sätt som ni använder? 

 Tror ni att vikarierande befäl har någon kunskap som ni vill ta vara på? 

o I så fall vad?  

 

Erfarna och avgående däckbefäls kunskaper. 

 Hur ser ni på kunskapen som Erfarna och pensionsavgående befäl besitter? 

 Är det något som är värt att ta tillvara på? 

 Hur tror ni man bäst går tillväga att ta tillvara på den? 

 Vilken typ av kunskap anser ni vara av värde att ta tillvara på? 

 Är de villiga att dela med sig av sina erfarenheter? 

 

Överföring av den tysta kunskapen. 

 Den tysta kunskapen kan vara svår att överföra, hur gör ni för att förmedla den vidare? 

 Tas dina kunskaper tillvara i rederiet. 

 Anser ni att genom att dela med sig av tyst kunskap kan man undvika olyckor. 

o Om ja, på vilket sätt? 

 Tror ni att man kan effektivisera arbetet ombord genom att dela med sig av tyst kunskap? 

o Om ja, på vilket sätt? 

 

Tidspressen. 

 I dagens sjöfart blir tiden allt mer knapp, finns det tid till att dela med sig av sina kunskaper? 

 ex. vid avgång/ankomst så har alla sina platser så det är svårt att vara med någon annan som 

kan lära ut. Hur löser ni det? 

 Delar dina kollegor med sig av sina kunskaper? 

o Finns det tid till detta? 

o Hur och var sker det? 

 Delar du med dig av dina kunskaper till kolleger och rederi? 

 Hur delar du med dig av din kunskap? 

 Delar man med sig av kunskaper mellan fartygen? 

 Frågar man kollegor om råd? 

 Hur blir man bemött om man frågar om råd? 

 

Övrigt 

 Har ni något ni vill tillägga? 

 

Tack för er tid och er medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

Alexander Lindholm 

lindholm82@gmail.com 
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tfn: 0702-336003 
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