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Åsa Pettersson

Mänskligheten har aldrig varit lika global som den är idag. Förutom att vi 
vill resa jorden runt privat behöver många resa till olika länder i jobbet. 
Och, som om inte det vore nog vill vi också kunna äta mat från hela värl-
den, bära kläder som producerats i andra länder och tillverka saker av rå-
varor som inte finns i Sverige. Vi är idag otroligt beroende av olika typer av 
transporter, och för att planeten ska hålla även i framtiden måste transpor-
terna utvecklas till att bli mer hållbara. Åsa Pettersson jobbar som chef för 
hållbarhet och public affairs (kommunikation med politiska beslutsfattare) 
på Scania som är en stor tillverkare av lastbilar. Hennes jobb går ut på att 
göra transporter så hållbara som möjligt.

Vad går ditt jobb ut på? 
Scanias övergripande vision är att ha ett hållbart transportsystem, vilket 
innebär att vi vill skapa ett system för att kunna transportera saker utan 
att det påverkar miljön. Jag är med och driver den utvecklingen genom att 
arbeta med att våra produkter blir mer hållbara och sedan berätta för poli-
tiker och beslutsfattare om vad Scania gör och vad vi behöver för att kunna 
fortsätta driva utvecklingen. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
Om jag är på kontoret i Södertälje har jag möten med mina medarbeta-
re och med ledningsgruppen för Scanias kommunikationsavdelning kring 
våra prioriteringar och mål. Jag träffar kollegor från andra avdelningar, jag 
jobbar mycket med kollegorna på Forskning och Utveckling för att ta hjälp 
av dem för att förstå vilka lösningar för hållbara transporter som Scania kan 
leverera i framtiden. Jag reser en del, till exempel till Bryssel för att träf-
fa politiker angående hållbarhetsfrågor som beslutas på EU-nivå. Jag har 
också mycket möten med politiker och andra opinionsbildare i Stockholm. 

Hur kom du in på din yrkesbana? 
Jag är samhällsvetare i grunden, har läst språk och ett mastersprogram i 
political science på universitetet, men har kompletterat med kurser i kli-
mat- och miljövetenskap sedan jag började jobba med dessa frågor efter 
min examen. Jag kom in på min yrkesbana genom mitt första jobb på ett 
stort svenskt ingenjörsföretags representationskontor i Bryssel. Jag bör-
jade jobba med deras förhållningssätt till klimat och energifrågor. Mitt in-
tresse för samhällsfrågor fanns ju redan, och jag insåg att energi, transpor-
ter och infrastruktur är bärande för samhällsutvecklingen. 
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Vad är det bästa med att jobba med teknik? 
Att teknik kan hjälpa oss att lösa de utmaningar världen står inför med kli-
matförändringar – det finns en stor hoppfullhet i att jobba med teknik som 
kan lösa dagens och morgondagens problem. 

Har du någon teknisk favoritpryl? 
Antingen svarar jag min telefon eller så svarar jag vår 2 km långa demon-
strationsmodell av elväg som finns i Sandviken. Den är sinnebilden för att 
tunga transporter kan vara utsläppsfria inom kort!
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Gör plats för framtiden

Vi lever allt längre tack vare förbättrad sjukvård och sundare livsstil. I takt 
med att vi blir fler och fler ökar även fordonen och transporterna på jord-
klotet. Vår planet blir trängre samtidigt som vi är beroende av att trans-
portera varor, människor och tjänster mellan platser för att utvecklas både 
globalt och ekonomiskt. Det är idag ett dilemma att transportsystem som 
är till så stor nytta för oss också är en stor bidragande faktor till växthus-
effekten och det allt trängre jordklotet. Hur får vi plats och hur blir vi mer 
hållbara? 

Vi står inför en ny spännande infrastruktur. En möjlig framtid kan komma 
att vara en värld där fordonens bränsle byts ut till mer miljövänliga alterna-
tiv och det fossila bränslet slussas ut. Snart kan också autonoma fordon, 
som självkörande bussar och bilar bli allt vanligare, och de skulle kunna 
kommunicera med varandra genom digitala nätverk och öka både säkerhe-
ten och effektiviteten på våra vägar. 

Vi har idag också en rådande delningsekonomi som innebär att vi i allt stör-
re utsträckning delar varor och tjänster med varandra. Exempelvis finns 
det redan tjänster där vi kan hyra ut och dela med oss av vår privata bo-
stad, och det finns även företag som tillhandahåller bilar som du kan låsa 
upp mitt på gatan och hyra någon timme och sen lämna tillbaka. I och med 
detta kommer det troligtvis också bli allt vanligare att samåka och det pri-
vata ägandet av bilar kommer att minska. En del forskare förutspår att en 
majoritet av bilarna i Stockholm så småningom kommer att försvinna och 
efterlämna luftiga gator. 

Det här skulle drastiskt kunna minska behovet av både vägar och parke-
ringsplatser – och vi skulle få mycket mer plats och mindre utsläpp på vår 
överbefolkade jord.

Vad menas med?
Autonom – Självstyrande
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En snabbt växande teknik inom transportbranschen är uppkopplade och 
självkörande fordon. Att fordon själva kan tänka, agera och till och med 
kommunicera med varandra skapar nya möjligheter att skydda mot kollisi-
oner och få trafiken att flyta smidigt samt gör att fordonen kan köras på ett 
mer klimatsmart sätt. 

Syfte och mål
Att utveckla tilltro till egen förmåga att bedöma tekniska lösningar och 
relatera dessa till frågor som rör etik. 

Hur fungerar framtidens
transporter?

Material 

– Någon eller några att diskutera med

– Anteckningsmaterial

– Tillgång till internet

Aktivitet
Ta reda på

1. Vilken typ av utmaningar arbetar en trafik- och transportingenjör 
 med att lösa?
2. Vilka för- och nackdelar kan du hitta om självkörande fordon?

Diskutera

Dela in er i grupper eller diskutera följande punkter i helklass: 

– Säkerhet är en viktig del i designen av transportinfrastrukturen. Vad tror 
 du att en trafik- och transportingenjör behöver tänka på när den skapar 
 städer för självkörande fordon?

– Vad skulle du vilja förändra i din stad om du arbetade som trafik- och 
 transportingenjör? Varför skulle du vilja förändra det?

– Hur tror du att våra städer kommer att förändras om vi får färre bilar 
 i städerna?

Tidsåtgång 40 min
Målgrupp 
Elever i årskurs 7–9
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Smarta fordon som drivs av artificiell intelligens är ett spännande arbets-
område. Nya tekniska lösningar är betydelsefulla för människan och för 
samhällens utveckling. Att fundera över konsekvenser av olika lösningar är 
värdefullt. AI och autonoma fordon kan komma att dela vårt framtida var-
dags- och arbetsliv och för att öka elevens förståelse för teknikens roll för 
individen och samhället behöver den teknik som omger oss synliggöras. 

Lektionen introducerar eleverna till tankar om hur en ingenjör kan tänkas 
arbeta med exempelvis hållbar utveckling, säkerhet och hur självkörande 
fordon kan vara en naturlig del av vår infrastruktur för transporter. Om du 
vill utveckla lektionen för att arbeta med elevens förmåga att värdera kon-
sekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö kan du presen-
tera ett etiskt dilemma för klassen. Till exempel:

En autonom bil kommer körandes på vägen när en annan bil kommer i hög 
hastighet genom en korsning. Om en kollision sker kan den allvarligt skada 
de som sitter i bilarna. Om den självkörande bilen svänger till vänster kom-
mer den att köra på en flicka som korsar gatan. Om den svänger till höger 
kommer den att köra på en gammal kvinna med rullator som korsar gatan. 
Hur tycker du att den självkörande bilen ska handla? Varför?

Dilemman som saknar ett rätt svar kan vara en del i ett större arbete om 
framtida transporter. Det som är viktigt är att komma ihåg att dilemmat 
inte behöver resultera i att fordonet kör på någon. Eleven kan komma med 
helt andra kreativa förslag och du som lärare kan med fördel uppmuntra de 
förslagen. Du som känner din klass kan också avgöra på vilken nivå du kan 
lägga dilemmat. Viktigt är att diskutera både för- och nackdelar med själv-
körande fordon. Det ger dig som lärare möjlighet att ta del av vilka före-
ställningar eleven har om tekniken. Det ger även dig som lärare möjlighet 
att koppla lektionen till innehåll om datalogiskt tänkande, algoritmer och 
varför det är viktigt att de som arbetar med AI och programmering tänker 
på frågor som dilemmat ovan. 

Målet med lektionen är att eleverna utvecklar sin tekniska medvetenhet 
så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Detta gör 
eleven genom att diskutera med en annan elev eller flera andra elever. Det 
är du som bestämmer hur många och vilka elever som diskuterar tillsam-
mans. Påminn eleverna om att det inte handlar om att få rätt utan om att 

diskutera och att vända och vrida på sina argument. När eleven vrider och 
vänder på sina argument får den använda sina kunskaper på nya sätt och 
blir, med din vägledning, medveten om vilka kunskaper som saknas för att 
kunna argumentera på ett givande sätt.

Om du önskar att eleverna dokumenterar momentet kan de göra det ge-
nom exempelvis stödord eller att du som lärare går runt och lyssnar på 
samtalen. Då kan du skapa dig en uppfattning om elevens förmåga att an-
vända ord och begrepp som hör till teknikämnet och om de underbygger 
sina resonemang när de diskuterar.

Till dig som är lärare
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