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DRIVERS (digitalization of the road
sector and its consequences)
• Automatisering og digitalisering i transportsektoren
• Overordnet:

– Tungtransport
– Offentlig transport
– Privatbilisme

• Utforske konsekvenser: for sjåfører og samfunn
• Finansiert av NFR, Transport 2025
• NTNU (KULT + Psykologi) Nord Universitet
• 2018-2022
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Brukerpartnere
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Bakteppe: enorme forventninger
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Eller spektakulære etiske 
problemstillinger
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En utvikling vi ikke kan gjøre noe med?



11

Observasjon: gap mellom visjon og 
praksis

• Mye teknologiutvikling
• Mange pilotprosjekter
• Stadig ny funksjonalitet i biler
• …men vi er et stykke unna 

utopien eller dystopien
• Kan vi påvirke utviklingen?
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DRIVERS (digitalization of the road
sector and its consequences)
• Er et forsøk på å adressere gapet gjennom:

– Fokus på trafikkhverdagen og hvordan digitalisering og 

automatisering endrer betingelser og påvirker sjåfører

– Refleksivt blikk på innovasjon og samfunnsutvikling i samspill.

• Få inn stemmene til flere relevante grupper

• Hva slags fremtider kan vi forestille oss rundt teknologiene?

• Hvilke fremtider bør vi jobbe for å unngå?

• Finansiert av NFR Transport 2025

• 2018-2022



13

Metoder: sjåfører
• «Ride-alongs» (deltakende observasjon): for å forstå 

hvordan digitalisering og automatisering endrer sjåfør-
og transporthverdagen

• Eye-tracking: for å forstå hvordan ulike teknologier 
påvirker oppmerksomheten til sjåfører

• Survey: For å forstå fremtidsforventningene til 
lastebilsjåfører
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Metoder: teknologien og 
samfunnsutviklingen
• Case studier: for å forstå innovasjonsarbeid, 

handlingsstrategier og politikk på feltet
• Ansvarlig forskning og innovasjon: dialogmøter, 

fremtidsworkshops og scenariemetodikk
• Medie- og politikkstudier: for å forstå kollektive 

forventninger til teknologien 
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I bunn: sosio-teknisk blikk
• Teknologi og samfunn former hverandre
• Nå: så mange usikkerheter at vi ikke kan trekke oss tilbake og 

si «dette kommer uansett»
• På samfunnsnivå:

– Energiforbruk: kan halveres eller dobles, avhengig av 
forutsetningene man legger inn (Wadud m. fl. 2016)

– Reisekilometer: Uber + Lyft erstatter ofte føtter og sykkel 
– Deling/flåter: kan begrense behovet for bileierskap, men:
– Hvem skal i såfall eie bilene, og hva skal de tjene penger på? 

(Google? Nye tjenester basert på reisedata?)
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• På sjåførnivå:
– Hvordan påvirker gradvis innførte 

teknologier kjørepraksis?
– Sikkerhet?
– Hvilke ‘tjenester’ utført av sjåfører 

forsvinner med ny teknologi, og 
hvordan erstatte dem? 

– Hvordan håndtere økt kompleksitet og 
blandede former for sosialitet i 
trafikken?

– Hvilken retning går bil- og 
mobilitetskulturen? 
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Sjåførrollen og transportsamfunnet i en 
brytnigstid
• Teknologien er i hurtig endring
• Men: teknologi- og samfunnsutviklingen er ikke gitt
• Derfor: For å forme transportfremtiden slik at den 

kommer hele samfunnet til gode trenger vi kunnskap om 
teknologiens samspill med mennesker (individ, 
organisasjoner, kultur, politikk)

• Førerrollen er sentral – det samme er kunnskapen til de 
som lærer opp fremtidens sjåfører
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Takk for oppmerksomheten!
Neste år håper jeg å få lov til å komme tilbake og 
presentere ferske resultater fra prosjektet. 

I mellomtiden - ta gjerne kontakt:
tomas.skjolsvold@ntnu.no

mailto:Tomas.skjolsvold@ntnu.no

