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Förord 
Denna rapport har skrivits på uppdrag av Trafikverket. Styrande dokument är Den 

nationella handlingsplanen för handikappolitiken (proposition 1999/2000:79), den statliga 

förordningen (2001:526), Vägverkets instruktion (SFS 2008:1380) , Regleringsbrev 2009 (N 

2008/1691/IR), strategisk plan 2008-2017 (Publikation 2007:37), BFS 2003:10 HIN 1, BFS 

2004:15 ALM1.1 

Rapport är skriven i ett populärvetenskapligt format för att göra den tillgänglig för läsare 

utanför forskarsamhället. Därför är texten inte nedtyngd av referenser. Vidare har vi försökt 

undvika komplicerade beräkningar, p-värden eller svårbegripligt språk i möjligaste mån för 

att öka läsbarheten. Den bygger på fyra vetenskapliga artiklar av vilka tre är ’under review’ 

när denna rapports skrivs:  

Earl, R., Falkmer, T., Girdler, S., Dahlman, J., Rehnberg, A., & Falkmer, M. (2016). Visual 

search strategies of pedestrians with and without visual and cognitive impairments in a 

shared zone: A proof of concept study. Land Use Policy, 57, 327-334. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.009 

Cowan G., Earl R., Falkmer M., Girdler S., Morris S. L., Falkmer T., (2016) Shared zones and 

adults with and without Autism Spectrum Disorder: Is it as safe as a zebra crossing? 

Submitted 

Earl R., Girdler S., Falkmer M., Morris S. L., Falkmer T., (2016) Viewpoints of Pedestrians 

with and without Cognitive Impairment on Shared Zones and Zebra Crossings. Submitted 

Earl R., Girdler S., Falkmer T., Morris S. L., Cowan G., Falkmer M., (2016) Exploration of  

how individuals with and without intellectual disability identify, process, interpret and 

respond to ambiguous, visual, social stimuli within the complex social environment of a 

shared zone. Submitted 

Dessa artiklar finns också med bland referenserna längst bak i rapporten. Lisa Salmi och 

Anette Rehnberg vid Trafikverket har initierat detta projekt och medverkat på ett berikande 

sätt. Docent Sonya Girdler, Dr Marita Falkmer, Dr Susan Morris, doktoranden Robyn Earl, 

Honours studenten Georgia Cowan wid Curtin University och Dr. Joakim Dahlman vid 

Chalmers Tekniska Högskola har vänligen ställt sin expertis till förfogande. Detsamma 

gäller Gal Rose och Tim Parkin vid Curtin University vad gäller den synnerligen omfattande 

komplexa analysen av data. Utan dem och, givetvis, försökspersonerna som vänligen 

medverkat - ingen rapport. Varmt tack till er alla! Curtin University vill tacka Trafikverket 

för förtroendet att få genomföra detta uppdrag. 

 

Perth, Western Australia, 26 april 2016. 

 

 

Professor Torbjörn Falkmer 

                                                           
1 Dessa styrande document var aktuella när projektet startades. Det är dock värt att nämna att Vägverkets instruktion 

inte är aktuell eftersom förordningen med instruktion för Vägverket är upphävd. Dessutom har HIN 1 har upphävts genom HIN 2 
som har följande rubrik och nummer: “Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta 
hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser”. ALM 1 har upphävts genom ALM 2 som har följande 
rubrik och nummer: “Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader”. 



 
 

  



 
 

 

Executive summary in English  

The aim of this study was to investigate the visual scan patterns of pedestrians with 

intellectual disabilities and autism spectrum conditions (ASC) in a shared space, and how 

they perceived this traffic environment compared with - and in contrast to - pedestrians 

without any disability. A pedestrian crossing (without traffic lights) was used as a control 

environment. The results indicated that the shared space worked well mainly by slowing 

vehicle speed and that shared space was perceived as a safe traffic environment by those 

who participated in the trials, regardless of having any disability or not. The studied visual 

scan patterns did not suggest that the participants would be in danger in the shared space. 

The concerns about the safety for these groups as pedestrians in a shared space, which led 

the Swedish Transport Administration to initiate these studies, must therefore be dismissed 

as the combined results suggested that the continued expansion of shared space should be 

supported rather than restricted. As mentioned, the shared space contributes actively to 

reduce speed and this is the key to its success as people with intellectual disabilities or ASC 

have more time to interact with their fellow commuters. Also from this perspective, the 

recommendation is to continue to implement shared spaces in a responsible fashion. 

However, it is important to note that people with visual impairments have not been included 

in this study. Given that this is a considerable, and steadily growing, cohort as Sweden's 

population is aging, the needs of this group should be explored, allowing considerations of 

their safe negotiations in the design of future shared spaces. Furthermore, the general public 

needs to be explicitly educated about the rules that applies in shared space. One of the 

measures proposed to support expansion of the shared spaces is to include this specific 

education into the traffic information provided to students already in the early classes of 

primary school. 
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1. Bakgrund 

Begreppet ”Shared space” används för att beskriva en yta som fordon, cyklister och övriga 

oskyddade trafikanter delar utan tydligt anvisade områden för olika trafikantgrupper.  

Grundtanken är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla samtidigt som man 

ger förutsättningar för ett aktivt stadsliv. I Shared space tillämpas därför grundläggande 

trafikregler samtidigt som märkning och trottoarkanter som traditionellt differentierar 

körbanor från gångvägar är borttagna. Avlägsnande av traditionella trafikmarkeringar antas 

främja jämställdheten mellan fotgängare, cyklister och bilister men också leda till ett visst 

mått av osäkerhet/otrygghet kring hur man ska bete sig, vilket tros resultera i större 

försiktighet och lägre hastighet. Detta, i sin tur, antas leda till färre olyckor och minskad 

trängsel. Därför har Shared space vuxit i popularitet i stadsplaneringen runt om i Europa.   

Införandet av Shared space kan skapa attraktiva gatumiljöer med plats för möten, vistelse 

och folkliv. Borttagandet av traditionella markeringar innebär samtidigt att man skapar ett 

trafikområde som förutsätter ett socialt trafikbeteende hos alla trafikantgrupper. Avgörande 

för säkerheten i en sådan trafikmiljö är att trafikanter samspelar med varandra och 

signalerar sina egna avsikter samtidigt som de avläser andras. I sin tur förutsätter detta att 

man som trafikant kan förstå och ha en inlevelse i andra trafikanters uppsåt genom att 

studera deras beteenden. Dock har ett flertal instanser, bland annat Trafikverket 

uppmärksammat att det faktum att det finns färre traditionella ledtrådar i trafikmiljön kan 

skapa hinder för delaktighet, främst hos barn, äldre och personer med kognitiva2 

funktionsnedsättningar. Trafikverket har därför lyft fram funktionskrav för Shared spaces 

som medger tillgänglighet för alla. Dessa krav är dock långt från att bli systematiskt 

tillämpade när nya Shared spaces skapas, vilket lett till berättigad oro hos de ansvariga för 

alla trafikanters säkerhet och delaktighet, inklusive de med kognitiva 

funktionsnedsättningar.   

Antalet personer med kognitiva funktionsnedsättningar ökar stadigt. Ungefär 10 personer av 

1 000 har en intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom beräknas upp till 1 av 100 av 

befolkningen ha diagnosen autismspektrumtillstånd (AST). I varje årsbaserad åldersgrupp 

finns det ca 360 – 500 personer med Asperger syndrom, vilket innebär ett AST utan en 

intellektuell funktionsnedsättning. Både intellektuell funktionsnedsättning och AST kan 

innebära att personen har svårt att uppfatta och tolka sociala ledtrådar samt att förstå andra 

människors förväntningar, avsikter och reaktioner.  

En nyckelfunktion i vanlig trafik är trafikantens perifera3 seende4, vilket styr trafikantens 

rörelsemönster så att man samverkar med andra trafikanter. Det perifera seendet styr också 

det centrala seendet vilket är helt avgörande för hur väl denna samverkan fungerar. Det 

centrala seendet identifierar trafikrelevanta objekt som skyltar, linjer, trafikanter, fordon, 

etc. Det identifierar också icke trafikrelevanta objekt såsom omgivande 

trädgårdsdekorationer, reklamannonser, arkitektur, etc. Hos erfarna trafikanter är 

                                                           
2 tankemässiga 
3 i motsats till det centrala, med vilket man kan läsa, känna igen former, färger, objekt och 
ansikten, bland annat.  

ordet seende i detta sammanhang relaterar till hela hjärnans förmåga (kognitionen) att 
se, inte bara ögat.  
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fördelningen mellan trafikrelevanta och icke trafikrelevanta objekt som bilförare tittar på 

ungefär 50/50 i vanlig trafik.  

Samspel mellan trafikanter inom Shared space bygger på en uppsättning outtalade sociala 

regler vilket i viss mån skiljer ut Shared space från andra trafikmiljöer. Förståelsen av dessa 

sociala regler bygger ofta på utbytandet av sociala signaler som kommuniceras med ögonen 

via blick och ögonkontakt. Genom att titta på föremål och människor visar man var man har 

sin uppmärksamhet och man kan också signalera sin avsikt att agera och riktningen av dessa 

åtgärder via sin blick. Dessutom, via ögonkontakt kan man signalera till en medtrafikant att 

man har identifierat dennes avsikter och att man kommer att ta hänsyn till dessa. För att 

detta signalerande ska ske krävs att individen vet vad som ska prioriteras i en viss miljö och 

därmed vad han/hon därför bör rikta sin uppmärksamhet emot. En säker användning av 

Shared space bygger därför på att man snabbt kan uppfatta och tolka synintryck och sociala 

signaler och omedelbart agera för att undvika tänkbara riskfyllda situationer. Denna process 

kallas för visuell perception och hur väl detta fungerar påverkas av individens intellektuella 

färdigheter och förmåga att bearbeta intryck (dvs. personens kognitiva processer). Det är 

känt att personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver längre tid för att tolka och 

förstå synintryck. Det kan alltså vara svårare för dessa individer att hinna förstå allt som 

händer i en komplex miljö som en Shared space.  

Även personer med AST kan ha svårigheter i detta avseende. Att uppfatta och förstå sociala 

ledtrådar är ofta besvärligt för individer med AST. Det kan innebära att de inte snabbt och 

enkelt kan prioritera, tolka och reagera på social information på ett lämpligt sätt. De kan 

också ha svårt att avisera sin egen avsikt på ett sätt som förstås av medtrafikanter. Eftersom 

delaktighet i en Shared space bygger på socialt samspel kan dessa svårigheter leda till sämre 

säkerhet och trygghet när de är i en sådan trafikmiljö.  

En tidigare småskalig (pilot) studie använde eye-tracker för att jämföra hur personer med 

olika funktionsnedsättningar tittade på objekt och medtrafikanter när de navigerade i en 

Shared space och vid ett traditionellt övergångställe i Sverige. I denna studie konstaterades 

att idén om att det inom Shared space skulle ske ögonkontakt i stor omfattning inte kunde 

bekräftas. Det visade sig snarast vara tvärtom. När det gällde hur ofta och hur länge 

personerna tittade på föremål som var trafikrelevanta var resultaten inte entydiga men 

deltagarna verkade i huvudsak titta på trafikrelevanta objekt och ytor oavsett om de hade en 

funktionsnedsättning eller inte.  

Inga kända större studier har tidigare undersökt om trafikanvändare med intellektuell 

funktionsnedsättning eller AST kan navigera en Shared space på ett säkert sätt som 

fotgängare. Trots denna brist på kunskap sprider sig byggandet av Shared spaces i snabb 

takt genom Sveriges kommuner. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie var således att undersöka visuella avsökningsstrategier hos 

fotgängare med intellektuell funktionsnedsättning och AST i en Shared space samt hur de 

uppfattade denna trafikmiljö i jämförelse med - och i kontrast till - fotgängare utan någon 

funktionsnedsättning. Som kontrollmiljö användes ett icke ljusreglerat övergångställe.  

Studien hade också till uppgift att avge rekommendationer avseende fortsatt utbyggnad av 

Shared spaces utifrån dessa specifika användargruppers perspektiv.  

3. Metod 

Som nämnts i förordet så bygger denna studie på fyra delstudier, en pilotstudie med fem 

personer (tre med funktionsnedsättningar, två utan varav en var en expert på Shared space) 

där visuella avsökningsmönster jämfördes mellan de olika personerna med avseende på hur 

de tittade på trafikrelevanta och ej trafikrelevanta objekt och ytor samt ögonkontakt när de 

använde en Shared spacefik. Fynden sattes i relation till hur samma personer avsökte 

trafikmiljön när de använde ett närliggande övergångsställe. Pilotstudien låg till grund för 

de därpå följande tre delstudierna. Dessa var fullskalestudier med vuxna användare utan 

funktionsnedsättning, med intellektuell funktionsnedsättning och med AST. Avslutningsvis 

genomfördes en Q-metod studie där de deltagande personernas uppfattningar om Shared 

space och övergångsställen identifierades. I Q-metod formuleras ett antal påståenden 

baserat på befintlig litteratur och expertis vilka syftar till att representera befintliga 

synpunkter om fotgängares upplevelser i en Shared space och vid ett övergånsställe. 

Påståendena omfattade aspekter som skulle kunna påverka hur funktionella och säkra 

deltagarna uppfattade dessa två trafikmiljöer. Anledningen till denna delstudie var att 

personers uppfattningar/upplevelser i hög grad styr deras användande, och detta är 

synnerligen viktigt att studera för att kunna avge rekommendationer om fortsatt utbyggnad 

av Shared spaces. Studierna presenteras mer i detalj nedan.  

3.1 Pilotstudien 

Pilotstudien genomfördes vid Fiskaretorget i Västervik (Figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Fiskaretorget i Västervik 
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Som referensmiljö till Shared space genomfördes ett identiskt upplägg för ett s.k. delat 

övergångställe i anslutning till Fiskaretorget (som syns i bakgrunden på Figur 2). Poängen 

med att ha en referensmiljö är att finna eventuella skillnader i visuella avsökningsmönster i 

en noga reglerad miljö (övergångstället på bilden) jämfört med i en oklart reglerad 

trafikmiljö (Fiskaretorget). Försöken genomfördes under två lördagsförmiddagar under 

hösten 2009 mellan 10.00-14.00 då man kunde förvänta sig relativt livlig trafik inom de 

valda områdena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, övergångställe i anslutning till Fiskaretorget. 

De fem försökspersonerna var numrerade enligt nedan, och grupperade i två grupper.  

 

Försöksgrupp 1 bestod av försöksperson 1och 2 medan försöksgrupp 2 bestod av 

försöksperson 3-5. Data jämfördes också mellan Shared space och övergångsstället.  

Resultaten visade att eye tracker-metodik i verklig miljö var en framkomlig metod för att 

studera visuella avsökningstrategier i Shared space för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Studiedesignen och metoderna i detta pilotprojekt 

rekommenderades därefter för en fullskalestudie med identiska frågeställningar. Trots 
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begränsade antal försökspersoner kunde ändå skillnader mellan personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar och de utan funktionsnedsättningar konstateras vad gällde 

fixationsdurationer (fixationsdurationer förklaras mer i detalj i kapitel 3.4). Den senare 

gruppen hade kortare fixationer, utom vid ren ögonkontakt med andra trafikanter, vilket 

antydde att man på gruppnivå hade lättare att ’läsa av’ både Shared space miljön och 

övergångsstället, än de med kognitiva funktionsnedsättningar. Vad gällde trafikrelevanta 

fixationsytor och objekt var resultaten inte entydiga förutom att andelen trafikrelevanta 

fixationer var särskilt högt hos försökspersonen med intellektuell funktionsnedsättning. Vid 

övergångstället fixerade personer med kognitiva funktionsnedsättningar fler trafikrelevanta 

ytor än de utan funktionsnedsättningar. Även inom Shared space utgjorde trafikrelevanta 

objekt och ytor det som försökspersonerna fäste sin centrala visuella uppmärksamhet mot 

oavsett funktionsnedsättning. Dock konstaterades att idén om att det inom Shared space 

skulle ske ögonkontakt i stor omfattning inte kunde konfirmeras. Snarast tvärtom.  

3.2 Lokalisation för fullskalestudierna; Shared space för personer med och 

utan funktionsnedsättningar 

Baserad på fynden från pilotstudien genomfördes fullskalstudier med personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, AST och personer utan funktionsnedsättning i en Shared 

space och ett närliggande övergångsställe. Dessa studier genomfördes i Western Australia. 

Efter konsultation med Western Australias motsvarighet till Trafikverket och en omsorgsfull 

kartläggning av Shared spaces i delstaten så beslutades att fördelarna med en Shared space i 

Waterford Plaza, Karawaraa, Perth och ett närliggande övergångställe var större än hos 

någon annan kandidat; ett beslut som togs i samråd med Trafikverket. I Figur 3 visas de två 

trafikmiljöerna som valdes för fullskalestudierna.  

  

Figur 3, övergångsstället och Shared space vid Waterford Plaza.  
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3.3 Personer som deltog i fullskaledelstudierna och Q-metodstudien. 

Personer rekryterades via lokala föreningar, bland studenter, via radio och lokala annonser, 

samt via sociala medier. De som deltog i studierna presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1, personer som deltog i studierna och deras karakteristika. UF=utan funktionsnedsättning, 

IF=intellektuell funktionsnedsättning, AST=autismspektrumtillstånd. n=antal, 

SD=standarddeviation eller standardavvikelse, vilket är ett mått på spridningen av åldrar inom de 

olika grupperingarna. Procenttal angivna inom varje grupp.  

 UF (n=21) IF (n=21*) AST 

(n=20**) 

Alla (n=62) 

Ålder (år)     

Medelvärde (SD) 38.7 (20.0) 36.0 

(13.3)*** 

25.5 (12.3) 33.5 (16.4) 

Kön (n)     

Man 7 (67%) 14 (33%) 17 (85%) 38 (61%) 

Kvinna 14 (33%) 7 (67%) 3 (15%) 24 (39%) 

Körkortsinnehavare (n)     

Ja 20 (95%) 5 (24%) 14 (70%) 39 (63%) 

Nej 1 (5%) 16 (76%) 6 (30%) 23 (37%) 

*n=19 av de 21 bidrog med eye tracking data.  

** n=19 av de 21 bidrog med eye tracking data. 

***en person med intellektuell funktionsnedsättning rapporterade inte sin ålder. 

Som framgår av Tabell 1 så var det skillnad i ålder och kön mellan de tre grupperna. 

Gruppen utan funktionsnedsättning var i genomsnitt äldre än de andra grupperna men hade 

samma könsfördelning som gruppen med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Karakteristika i gruppen utan funktionsnedsättning representerade den grupp av 

trafikanvändare som vanligtvis använder denna Shared space på dagtid. Guppen med AST 

hade en könsfördelning som representerade den som vanligtvis föreligger hos personer med 

AST, nämligen 1:5 mellan kvinna och man. Genomsnittsåldern i denna grupp var lägre 

jämfört med de andra två grupperna. Även körkortsinnehav undersöktes, då detta var av 

intresse baserat på iden att det är lättare att förutsäga vad en fordonsförare skulle kunna 

göra om man själv har körkort. Föga överraskande var körkortsinnehavet lägre i de bägge 

grupperna med funktionsnedsättning.  
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3.4 Eye-trackers 

Eye-tracker är en teknisk konstruktion som fästs på huvudet framför ögonen som ett par 

glasögon och har små kameror fastsatta som registrerar ögonrörelser, dvs. vad man tittar på.  

 

Figur 4, ArringtonTM eye-tracker (uppe till höger) apterad på en försöksperson i pilotförsöket. Eye-

trackern gör det fullt möjligt att röra sig fritt och även använda vanliga glasögon samtidigt.  

Instrumentet är utvecklat inom reklam och teknikindustrin men har använts för att studera 

frågor inom trafikområdet. Eye-trackers kan användas för att se hur ögonen rör sig och vad 

försökspersonen tittar på. På så sätt kan man få en inblick i vad individer tittar på i en 

specifik miljö och dra slutsatser kring om de prioriterar information som kan hjälpa dem att 

agera lämpligt utifrån andras och egna intentioner. Med hjälp av eye-trackers kan man 

extrahera fixationer. Dessa fixationer klassificeras med hjälp av avancerade processer med 

avseende på vad de är riktade emot i synfältet (avstånd, ytor och objekt) samt hur långa de 

är (s.k. fixationsdurationer). Vad personer tittar på (fixerar) i en miljö ger undersökaren en 

uppfattning om vad betraktaren tycker är av intresse givet en viss situation. En serie av 

fixationer ger en uppfattning om avsökningsmönster hos personen givet situationen den 

befinner sig i. Längden på fixationerna antyder hur pass komplicerat objektet visuellt ter sig, 

eller hur attraktivt, beroende på den visuella uppgiften. Har personen som tittar ingen 

specificerad uppgift av typen ’leta efter’ eller ’läs’, etc, så är det troligt att han/hon fixerar det 

som är attraktivt i synfältet. Om personen istället har en uppgift av typen ”hitta 

bankomaten” så kan längden (durationen) på fixationer antyda hur pass svårt det var att 

utföra uppgiften.  

Två typer av eye-trackers användes, beroende på vilken som passade bäst. Dels användes en 

Arrington View Point™ eye-tracker avbildad i Figur 4, dels en SensoMotoric Instruments™ 

(SMI) eye-tracker avbildad i Figur 5. Bägge spelade in data i 60 Hz (60 gånger per sekund).  
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Figur 5, SensoMotoric Instruments™, SMI eye tracker.  

3.5 Procedurer 

När personerna kom till försöket, så fick man en genomgång både muntligt och skriftligt av 

vad som skulle komma att ske. I den händelse att en person med intellektuell 

funktionsnedsättning behövde tydligare information så ombads eventuell medföljande att 

ytterligare förklara vad som skulle hända med hjälp av en iPad med bilder som förtydligade 

det kommande händelseförloppet. När personerna förstått vad som skulle ske gav man 

informerat skriftligt samtycket till att medverka i studien. Därefter monterades eye trackern 

på personerna och kalibrerades i enlighet med de instruktioner som tillverkarna 

tillhandahöll.  Kalibreringen tillät en precision på 0,2 grader av synfältet (som är ungefär 

180 gånger 180 grader). Genom hela försöket så kalibrerades eye-trackern om utifall att den 

första kalibreringen började fallera. Detta gjordes genom att försökspersonen ombads titta 

på ett stort kryss på iPad-skärmen. Med jämna mellanrum tillfrågades försökspersonerna 

om de ville fortsätta försöket. På så sätt gavs de en möjlighet att avbryta försöket om de av 

någon anledning började känna sig obekväma.   

Samtliga deltagare presenterades ett standardiserat protokoll om vilka uppgifter de hade 

framför sig. Det lästes upp från en iPad så att både skriftlig och talad information fanns 

tillgänglig för försökspersonerna. Uppgifterna var att leta upp en bankomat och gå till den, 

gå till ett kafé, till posten, till en rulltrappa, en liten restaurant, korsa ett övergångställe fram 

och tillbaka samt gå till en bank och tillbaka till startpunkten. Därefter togs eye-trackern av. 

Sedan ombads personerna att genomföra sin del i den Q-metod studie där de redogjorde för 

sina uppfattningar om Shared space och övergångsställen. Q-metod är speciellt lämplig för 

personer som har svårighet med muntlig kommunikation och har dessutom fördelen att den 

låter olika synpunkter som kan finnas inom och mellan grupperna bli tydliga. Därför 

ombads även deltagarna som inte hade någon funktionsnedsättning att genomföra Q-

studien genom att, precis som de andra, sortera 44 olika påståenden om Shared space och 
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övergångsställen på en speciellt utformad tavla (Figur 6).

   

Figur 6, Q-sorteringstavlan för de 44 påståendena om Shared space och övergångsställen. De 44 

påståendena sorterades ut på tavlan i relation till huruvida personen höll med helt och hållet eller 

inte alls, eller var neutral till påståendet. Endast ett påstående kan placeras i varje ’ruta’. I den 

efterföljande analysen tas endast hänsyn till hur påståendena sorterats horisontellt, inte vertikalt.  

Påståendena fanns i två versioner, dels som enbart text, dels som en kombination av text 

och bild/pictogram. Försökspersonerna fick själva välja vilken typ de ville använda. Exempel 

på den senare versionen visas i Figur 7.  

 

It is easy for drivers to see me in the 

shared zone 

 

I feel confident making eye 

contact with people 

Figur 7.  Exempel på påståenden förstärkta med bilder/pictogram.  

Påståendena sorterades i samma rum som kalibreringen skedde och personerna ombads att 

ta den tid de behövde för att sortera ut samtliga 44 påståenden. Försöksledarna poängterade 

noga att det inte fanns någon ”korrekt” lösning på hur de sorterades utan det viktiga var att 

få ta del av vad just denna försöksperson tänkte och tyckte. I genomsnitt tog det de 62 

deltagarna 30 minuter (SD=18.7min) att sortera ut dem. Ett exempel på hur det kunde se ut 

visas i Figur 8. 
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Figur 8: En person som genomför en Q-sort 

3.6 Fixationsgenerering 

Samtliga data som spelas in av en eye-tracker blir föremål för en flerstegsanalys. Först 

filtreras alla data bort som inte innehåller en klar registrering av pupillen så att man kan 

räkna ut vad den är riktad emot (t.ex. när försökspersonen blinkar). Sedan tas alla data bort 

som avser s.k. saccader, alltså när ögat förflyttar sig i hög hastighet mellan två positioner 

som inbördes har ett avstånd större än 1 gånger 1 grad i synfältet horisontellt och vertikalt. 

Kvar blir sedan data som i sin tur genererar fixationer genom en algoritm som tar hänsyn till 

hur människans öga och perception fungerar. Denna kallas centroid mode och möjliggör att 

man kan optimera data för tolkning. SMITM data konverterades i BeGaze 3 och Matlab så att 

även dessa data kunde generera fixationer med en centroid algorithm på samma sätt om 

data från ArringtonTM eye-trackern. Samtliga fixationer (>50 000 fixationer i 

fullskaledelstudierna) studerades och ett urval om 6 104 analyserades manuellt 

videostillbild för videostillbild. Dessa tolkas manuellt för varje fixation (vilket i sin tur består 

av ett antal bildrutor, vanligen 5-8, med en markering som visar vad ögats centrala seende 

är riktat emot) och förses med en duration (tid i millisekunder) samt ett avstånd, en yta och 

ett objekt. Avstånd, yta och objekt klassificeras med hjälp av en klassificeringsmatris. Denna 

matris var grunden till klassifikationen av fixationerna såsom trafikrelevanta, ej 

trafikrelevanta eller ögonkontakt med andra trafikanter. 

Ett slumpmässigt urval av 100 fixationer valdes ut och analyserades av två oberoende 

forskare för att säkerställa validitet och reliabilitet i bedömningarna. Utfallet var 100 % 

reliabilitet i bedömningarna och i innehållsvaliditet. Samma procedur genomfördes för det 

3 960 utvalda fixationerna i pilotstudien.  

3.7 Fixationsklassificeringar 

Med avseende på avstånd så var, i detta sammanhang, endast objekt på avstånd längre 

bort än s.k. läsavstånd, dvs. ungefär så långt bort man håller en tidning ifrån sig (~65cm) 

intressanta. Samtliga fixationer uppfyllde detta kriterium.  
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Vad gällde yta-klassificeringarna så fanns ett speciellt intresse riktat mot de ytor inom 

Shared space och vid övergångstället som var relaterade till trafikmässiga beslut 

(trafikrelevanta fixationer) tagna inom området medan övriga ytor betraktades som mindre 

relevanta för trafikmässiga beslut (ej trafikrelevanta) inom nämnda område.  

Vad gällde objekt-klassificeringarna så gällde samma kriterier som för yta fixationerna. 

Utöver dessa objekt så var speciellt måttet av ögonkontakt med andra trafikanter såväl inom 

Shared space som vid övergångstället av särskilt intresse, eftersom just detta ligger till grund 

för det sociala samspel som antas förekomma i Shared space. Det är också inom just detta 

specifika område man kan förvänta sig att se skillnader mellan de som har 

funktionsnedsättningar och de som inte har det.  

3.8 Statistiska analyser.  

Eftersom syftet med denna rapport inte är att fördjupa läsaren i de avancerade statistiska 

analyser som gjorts så finns dessa endast redovisade i de fyra vetenskapliga artiklarna. 

Således presenteras resultaten utan statistiska indikatorer såsom p-värden, förklarad 

varians och liknande. Istället är de framskrivna så att om det fanns en statistiskt säkerställd 

skillnad eller struktur så redovisas det. Icke säkerställda fynd redovisas inte alls.  

3.9 Etiska ställningstaganden  

Samtliga deltagare gav sitt informerade skriftliga samtycke till att delta i studierna. Där det 

behövdes inhämtades också skriftligt medgivande från anhöriga. Under själva 

datainsamlingen fanns alltid två försöksledare närvarande för att säkerställa deltagarnas 

trygghet och säkerhet. När försöket var över fick deltagarna en smärre ersättning för den tid 

och möda de lagt ner genom att delta. Alla data gjordes om så att de blev avidentifierade och 

därmed konfidentiella för utomstående. De redovisas på gruppnivå så att enskilda personer 

inte kan spåras. Studierna var godkända av Curtin University Human Research Etiska 

kommitté i Western Australia (HR-56/2014) och studierna genomfördes i linje med 

Helsingforsdeklarationens principer. 
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4. Resultat 

Resultaten presenteras i följande ordning: Pilotstudien som låg till grund för de därpå 

följande tre delstudierna presenteras först. Därefter presenteras de två fullskaledelstudierna. 

Avslutningsvis presenteras Q-metod resultaten om de deltagande personernas 

uppfattningar om Shared space och övergångsställen. 

4.1 Pilotstudien 

Vad gällde de sammantaget 3 960 fixationer inom bägge områdena (Shared space och 

övergångsstället) så var det inga skillnader mellan grupperna vad gällde de 3 022 fixationer 

som gjordes inom Shared space. Dock var det skillnad vid övergångstället, vilket visas i 

Figur 9 baserad på de 938 fixationer som gjordes i detta område.  

 

Figur 9, skillnader vad gäller trafikrelevanta fixationer vid övergångsstället mellan grupperna.  

Som framgår av figur 9 uppvisade personer med funktionsnedsättning en större andel  

(75,1 %) trafikrelevanta yta-fixationer vid övergångstället jämfört med gruppen utan 

funktionsnedsättning (66,4 %).  

 4.2 Antal fixationer på trafikrelevanta objekt och andras ögon 

Denna analys gjordes genom att dels studera detta fenomen över bägge områdena 

sammantaget, dels i vart område för sig, där grupperna jämfördes. Samtliga 3 960 fixationer 

inom bägge områdena fördelade sig enligt Figur 10.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utan funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning

Trafikrelevant yta

Ej relevant yta
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Figur 10, fördelning av de 3 960 fixationerna hos de fem deltagarna i pilotstudien i de bägge 

trafikområdena.  

När samtliga fixationer inom bägge trafikområdena analyserades sammantaget så var de 

ovan beskrivna skillnaderna statistiskt säkerställda. På gruppnivå i förhållande till 

trafikområde erhölls dock inga skillnader vad gäller fixationer på relevanta objekt, ögon eller 

annat.  

4.3 Fixationsdurationer 

 De genomsnittliga fixationsdurationerna fördelade sig enligt Tabell 2. 

Tabell 2, fixationsdurationer hos de fem deltagarna i pilotstudien i de bägge trafikområdena. 

SD=standarddeviation 

 

Genomsnittlig 

fixationsduration i Shared 

space (SD) i msek5 

Genomsnittlig 

fixationsduration i 

övergångstället (SD) i msek 

Uppmärksamhetsproblematik 187,4 (127,2) 184,3 (124,3) 

Högre kognitiv problematik 205,0 (149,5) 204,7 (185,9) 

Minnesproblematik 172,2 (192,0) 172,7 (128,5) 

Normalanvändare 168,8 (134,0) 160,1 (83,6) 

Expertanvändare 172,8 (132,8) 155,2 (94,3) 

   

                                                           
5 msek= millisekunder. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Expertanvändare

Normalanvändare

Minnesproblematik

Högre kognitiv problematik

Uppmärksamhetsproblematik

Trafikrelevant objekt

Ögonkontakt

Ej relevant objekt
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De genomsnittliga fixationsdurationerna i Shared space var 182,6 msek (SD 135,6) men de 

var inte normalfördelade, varför medianvärden och det relevanta spridningsmåttet Inter 

Quartile Range (IQR) värden användes. IQR beskriver spridningen bättre än medelvärden 

och SD. IQR reflekterar spridningen (avståndet) från det värde som representerar den lägsta 

fjärdedelen (25 %) till den högsta fjärdedelen (75 %). Median var för samtliga fem 

försökspersoner i Shared space 133,0 msek (25-percentil 100 msek, 75-percentil 200 msek).  

Personer utan funktionsnedsättningar hade i genomsnitt 20,6 msek (95 % 

konfidensintervall 10,9-30,3 msek) kortare fixationsdurationer i Shared space än de med 

funktionsnedsättningar. Personer utan funktionsnedsättningar hade också i genomsnitt 31,0 

msek (95 % konfidensintervall 15,6-46,4 msek) kortare fixationsdurationer vid 

övergångsstället än de med funktionsnedsättningar. 

Vidare analyserades fixationsdurationerna utifrån de tre typer av objekt de delades in i, 

nämligen trafikrelevanta, ögonkontaktobjekt och ej trafikrelevanta. För personer utan 

funktionsnedsättningar var fixationsdurationer för ögonkontakt signifikant längre (316,6 

msek, SD 370,1) än för de andra två typerna av objekt (trafikrelevanta 167,0 msek, SD 118,8 

och ej trafikrelevanta 168,1, SD 124,5). För personer med funktionsnedsättningar återfanns 

inte denna skillnad. 

4.3.1 Fullskalestudier för personer med och utan funktionsnedsättningar – 

fixationsobjekt. 

Antalet fixationer som ingick i analyserna presenteras i Tabell 3. Antalet fixationer som 

ingick i de slutliga analyserna varierade stort, beroende på att deltagarna kunde välja att 

utföra uppgiften i sitt eget tempo i de bägge trafikområdena.  

 

Tabell 3. Antal fixationer per grupp och trafikmiljö. UF=utan funktionsnedsättning, IF=intellektuell 

funktionsnedsättning, AST=autismspektrumtillstånd. 

 antal fixationer 

grupp Shared space övergångställe totalt 

UF 1532  401  1933  

IF 1829 988  2817  

AST 1055 299   1354 

totalt 4416  1688  6104  

Antalet fixationer och procentuell fördelning över bägge trafikmiljöer med avseende på 

trafikrelevanta, ej trafikrelevanta och ögonkontakt fixationsobjekt presenteras i Tabell 4. 

 



15 
 

Tabell 4. Antal fixationer på de tre olika objektsgrupperna sammanslaget över Shared space och 

övergångsställe för de olika grupperna. UF=utan funktionsnedsättning, IF=intellektuell 

funktionsnedsättning, AST=autismspektrumtillstånd. Observera att ögonkontakt är en undergrupp 

till trafikrelevanta fixationer.  

  Antal fixationer (% inom gruppen och totalt) 

 trafikrelevant ej trafikrelevant ögonkontakt totalt 

UF 910 (47%) 1005 (52%) 18 (1%) 1933  

IF 466 (17%) 2294 (81%) 57 (2%) 2817  

AST 704 (52%) 650 (48%) 0 1354 

totalt 2080 (34%) 3949 (65%) 75 (1%) 6104  

Skillnader identifierades avseende gruppen med intellektuella funktionsnedsättningar 

jämfört med de utan funktionsnedsättning. Personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar var mycket mindre benägna att titta på trafikrelevanta objekt. Givet 

det faktum att könstillhörighet var så annorlunda mellan grupperna (se Tabell 1) och att 

kvinnor i allmänhet är säkrare i trafiken så vidareanalyserades detta fynd för att undersöka 

om det fanns skillnader relaterade till dessa personers kön. Män med intellektuella 

funktionsnedsättningar visade sig vara 9 gånger mer benägna att fixera ej trafikrelevanta 

objekt än både män och kvinnor utan funktionsnedsättningar, Kvinnor med intellektuella 

funktionsnedsättningar var dubbelt så benägna att titta på ej trafikrelevanta objekt än män 

och kvinnor utan funktionsnedsättningar. Det fanns dock ingen skillnad vad gällde 

ögonkontakt mellan grupperna. Däremot var det fyra gånger mer vanligt med ögonkontakt 

för bägge grupperna vid övergångstället jämfört med i Shared space.  

Vad gällde gruppen med AST i jämförelse med de utan funktionsnedsättningar så 

identifierades inga skillnader alls. Dock fanns det en klar skillnad för bägge grupperna 

sammantaget. Försökspersonerna var betydligt mer benägna att fixera trafikrelevanta objekt 

(59 %) vid övergångsstället än i Shared space (47 %). Vad gällde ögonkontakt fanns inga 

statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna eller mellan trafikmiljöerna. Det är dock 

värt att notera att deltagarna med AST aldrig etablerade ögonkontakt med sina 

medtrafikanter. 

4.3.2 Fullskalestudier för personer med och utan funktionsnedsättningar – 

fixationsdurationer. 

Fixationsdurationer är av intresse eftersom de avspeglar hur länge en person väljer eller 

behöver fixera ett visst objekt. I tabell 5 redovisas medianvärdet6 av fixationsdurationerna 

samt IQR.  

                                                           
6 Det mittersta värdet istället för medelvärde och därmed tillhörande standardavvikelse 

eftersom det måttet kräver att data är normalfördelade, vilket fixationer inte kan vara då de måste 
vara minst 100 millisekunder. Den genomsnittliga fixationstiden gör att standardavvikelsen därmed 
innehåller värden under 100 millisekunder och blir ett olämpligt mått på variansen. 
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Tabell 5. Median fixationsduration per grupp och trafikmiljö. IQR står för spannet mellan 

kvartilvärdena (25 % och 75 %), vilket är ett spridningsmått på fixationsdurationerna. UF=utan 

funktionsnedsättning, IF=intellektuell funktionsnedsättning, AST=autismspektrumtillstånd. 

Grupp 

median och IQR för fixationsdurationer i millisekunder.  

trafikrelevant ej trafikrelevant ögonkontakt 

 
25% median 75% 25% 

media

n 
75% 25% median 75% 

UF  116 135 233 130 166 233 100 149 300 

IF 100 133 200 101 142 232 116 166 267 

AST 100 133 199 100 133 174 129 149 183 

 

För gruppen med intellektuella funktionsnedsättningar var fixationsdurationerna kortare 

med avseende på både trafikrelevanta objekt och ej trafikrelevanta. Däremot fanns ingen 

skillnad vad gällde ögonkontakt och fixationsduration mellan grupperna. 

Fixationsdurationerna var också kortare i AST gruppen med avseende på både 

trafikrelevanta objekt och ej trafikrelevanta7. Däremot fanns ingen skillnad vad gällde 

ögonkontakt och fixationsduration mellan grupperna.  

4.4 Uppfattningar om Shared space och övergångsställen. 

Två distinkta synpunkter framkom från Q-metodstudien. Av de 62 deltagarna delades dessa 

två synpunkter av 51 (82 %) deltagare från alla tre grupperna. I tabell 6 finns en beskrivning 

av samtliga deltagares karakteristika samt i vilken grad de delade synpunkt 1 eller 2. Siffror i 

fet stil indikerar vilken de sympatiserade mest med.  

  

                                                           
7 Signifikant skillnad trots identiska medianvärden 
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Tabell 6, Deltagarnas synpunkter in relation till kön, ålder, grupptillhörighet samt körkortsinnehav. 

UF=utan funktionsnedsättning, IF=intellektuell funktionsnedsättning, 

AST=autismspektrumtillstånd. 

Kön, ålder, grupptillhörighet och körkortsinnehav 

Synpunkt8  

1 2 

Man 20 AST Ja 0.69 0.5 

Man 20 AST Ja 0.5 0.1 

Man 23 AST Ja  0.7 0.4 

Man 18 AST Ja 0.7 0.4 

Man 18 AST Ja 0.8 0.3 

Man 18 AST Nej 0.7 0.5 

Kvinna 19 AST Ja 0.4 0.1 

Man 19 AST Nej 0.8 0.3 

Kvinna 39 AST Ja 0.6 0.1 

Man 24 AST Ja 0.7 0.1 

Man 20 AST Nej 0.7 0.3 

Kvinna 18 AST Nej 0.7 0.2 

Man 20 AST Ja 0.8 0.5 

Man 19 AST Ja 0.7 -0.4 

Man 64 AST Ja 0.4 0.4 

Man 23 IF Ja 0.6 0.3 

Kvinna 37 IF Nej 0.4 0.1 

Kvinna 40 IF Nej 0.3 -0.1 

                                                           
8 Siffran anger hur starkt just denna person sympatiserar med denna synpunkt. Maximalt 
värde är 1 och minimalt -1.  

Fet stil indikerar att denna person sympatiserar med denna synpunkt på ett statistiskt 
säkerställt sätt.  
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Kön, ålder, grupptillhörighet och körkortsinnehav Synpunkt 1 Synpunkt 2 

Man 30 IF Nej 0.3 0.3 

Kvinna 22 IF Nej 0.4 0.2 

Man 51 IF Ja 0.6 -0.1 

Kvinna 19 UF Ja 0.7 0.4 

Kvinna 26 UF Ja 0.4 0.1 

Kvinna 72 UF Nej 0.6 0.1 

Kvinna 21 UF Ja 0.6 0.4 

Kvinna 61 UF Ja 0.5 0.1 

Man 20 UF Ja 0.8 -0.2 

Kvinna 31 UF Ja 0.8 -0.1 

Man 71 UF Ja 0.7 0.4 

Man 32 UF Ja 0.6 0.5 

Man 21 UF Ja 0.8 0.0 

Kvinna 22 UF Ja 0.6 0.3 

Kvinna 21 UF Ja 0.7 0.1 

Man 61 UF Ja 0.5 -0.2 

Man 30 UF Ja 0.9 0.1 

Kvinna 22 UF Ja 0.7 -0.1 

Kvinna 57 UF Ja 0.5 0.3 

Kvinna 26 UF Ja 0.6 0.3 

Kvinna 47 UF Ja 0.6 0.4 

Man 19 AST Ja 0.3 0.5 

Man 28 AST Nej 0.4 0.5 
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Kön, ålder, grupptillhörighet och körkortsinnehav Synpunkt 1 Synpunkt 2 

Man 18 AST Nej -0.3 0.5 

Man 43 AST Ja 0.3 0.5 

Man 20 IF Nej 0.1 0.6 

Man 29 IF Nej 0.4 0.6 

Kvinna 48 IF Nej 0.5 0.6 

Man 23 IF Nej 0.0 0.4 

Kvinna 48 IF Ja 0.3 0.6 

Man 33 IF Nej 0.2 0.5 

Kvinna 22 UF Ja 0.4 0.6 

Kvinna 62 UF Ja 0.4 0.6 

Man 43 AST Ja -0.3 0.3 

Man 46 IF Nej 0.2 0.3 

Man 28 IF Nej 0.2 -0.2 

Man 19 IF Ja 0.3 0.1 

Man  -10 IF Nej 0.0 0.1 

Man 64 IF Nej 0.0 0.2 

Kvinna 44 IF Nej 0.0 -0.2 

Kvinna 57 IF Ja 0.0 0.1 

Kvinna 22 IF Nej 0.0 0.3 

Man 35 IF Nej 0.2 -0.1 

Man 68 UF Ja 0.2 0.1 

                                                           
10 Uppgav ej ålder 
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4.4.1 Synpunkt 1: “Säker användare [i både Shared space och på 

övergångsstället]” 

Denna synpunkt var understödd av 39 deltagare från alla tre grupperna; 18 (46 %) var 

personer utan funktionsnedsättning, 15 (3 9 %) hade AST medan 6 (15 %) hade intellektuell 

funktionsnedsättning. Dessa deltagare kände sig säkra och trygga när de korsade en väg, 

både under kontrollerade former som vid övergångstället och i Shared space. De behövde 

inte ha någon med sig när de var i någon av trafikmiljöerna. De undvek inte att utnyttja 

Shared space eller övergångställen för att uträtta sina dagliga ärenden. Övergångsställen 

uppfattades som ett säkert, klart och tydligt sätt att korsa och samagera med fordonstrafik, i 

och med att det var klart när och var man skulle korsa vägen.  

4.4.2 Synpunkt 2: “Jag vet vilka regler som gäller [i både Shared space och på 

övergångsstället] men jag litar inte på att bilförarna gör det” 

Denna synpunkt delades av 12 deltagare från alla tre grupperna; 2 utan 

funktionsnedsättning (17 %), 4 med AST (33 %) och 6 med intellektuell 

funktionsnedsättning (50 %). Dessa deltagare hade inga problem med att själva korsa ett 

övergångsställe precis som deltagarna i synpunkt 1. Detsamma gällde i Shared space för 

dem. Det som skilde dem från deltagarna som sympatiserade med synpunkt 1 var att de inte 

kände sig trygga med att bilförare och andra fordonsförare skulle ta nog hänsyn till dem i 

Shared space. De var heller inte säkra på att dessa förare skulle låta dem korsa Shared space 

på ett säkert och tryggt sätt genom att stanna för dem i egenskap av fotgängare. Fick de välja 

så skulle de helst se att fotgängare var separerade från andra trafikanter hellre än blandade i 

en Shared space.  

4.4.3 Konsensuspåståenden 

Av de 44 påståendena så var det 17 som delades av deltagare från bägge synpunkterna. De 

ansåg att de hade inga problem med att utföra sina dagliga aktiviteter oavsett om det 

innebar att de behövde utnyttja övergångställen eller Shared spaces. De kände sig säkra i 

bägge trafikmiljöerna och visste hur de skulle agera i dem. Intressant nog så spelade det 

ingen roll för dem om de behövde assistans i någon av trafikmiljöerna, de tänkte ändå nyttja 

dem. De hade heller inga problem med dekorationer och annat som placerats i Shared 

spaces. På grund av att man inte riktigt litade på att fordonsförare var lika säkra på hur man 

agerar i Shared space så var deltagare representerande bägge synpunkterna inte helt 

övertygade att fler Shared spaces skulle göra det lättare för dem. De delade känslan av att 

skapa ögonkontakt inte var helt enkelt och de kände sig inte säkra på hur man gjorde det. 

Dock var man inte speciellt positiv till att reglera trafiken ytterligare, till exempel genom ljud 

eller ljussignaler eller andra interventioner.  
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5. Diskussion 

Nedan presenteras en ingående längre diskussion kring de uppnådda resultaten. För en 

sammanfattning av diskussionen, slutsatser och rekommendationer rekommenderas läsaren 

kapitel 6.  

Varje trafikåtgärd som syftar till att minska hastigheten hos trafikanterna kommer att ge 

säkerhets- och trygghets-effekter, så även Shared space. Detta är sant även för de grupper 

som skulle kunna förmodas ha besvär med en så pass ”oreglerad” trafikmiljö som Shared 

space utgör, där ögonkontakt och informella kommunicerande regler gäller. Resultaten från 

de fyra delstudierna talar sitt tydliga, och något överraskande, språk. Trots att den 

informella kommunikationen förväntas ske genom ögonkontakt och noterande av hur andra 

trafikanter rör sig så kunde varken sökstrategier eller synpunkter differentiera personer med 

och utan funktionsnedsättningar. Istället var den stora skillnaden mellan de två studerade 

trafikmiljöerna, oavsett grupptillhörighet hos försökspersonerna. De allra flesta, helt oavsett 

funktionsnedsättning eller inte, kände sig både säkra och trygga vid övergångställen och i 

Shared space, men några kände sig mindre trygga i Shared space beroende på en misstro 

mot bilförares kunskap och respekt för andra trafikanter i denna (relativt nya) trafikmiljö. 

Man kände sig mer trygg med att förstå regler vid övergångsställen och litade på att bilförare 

också förstod reglerna där. Möjligen är detta en säkerhetsparadox eftersom en möjlig 

misskommunikation mellan en fotgängare och en bilförare vid ett övergångställe kan få 

mycket mer ödesdigra konsekvenser än i en Shared space då fordonshastigheten vid ett 

övergångställe vanligtvis är betydligt högre. Övergångställen har funnits i trafikmiljön sedan 

tidigt 1900-tal så i stort sett samtliga bilförare har fått undervisning om reglerna även om de 

ändrats något över tid, medan Shared space är en trafikmiljö som få har haft undervisning 

om i sin förarutbildning. Det är möjligt, kanske till och med troligt, att otryggheten som 

avspeglas i synpunkt två reflekterar detta fenomen. Dock ska det framhållas att trots detta så 

fanns det ingen tvekan att vistas i Shared spaces för att ta del av dagliga aktiviteter i 

samhället hos någon av de tre grupperna som undersökts i dessa studier. Den berättigade 

oro som föranlett Trafikverkets investering i dessa studier måste därmed avfärdas, då det 

sammanvägda resultatet talar för att den fortsatta utbyggnaden av Shared space snarast bör 

understödjas hellre än hindras. Shared space bidrar aktivt till att minska hastigheten och 

detta är nyckeln till dess framgång då personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

eller AST får mer tid att samverka med sina medtrafikanter. Sett även ur detta perspektiv 

måste rekommendationen till ansvariga bli att fortsätta utbyggnaden. Dock är det viktigt att 

påpeka att personer med nedsatt synförmåga inte har beaktats i denna studie. Givet att detta 

utgör en avsevärd population som stadigt växer i takt med att Sveriges befolkning åldras11 så 

är detta ytterligare en aspekt av framtida implementeringen av Shared space som bör 

beaktas. Eye-tracking är då helt avgörande, då sådana data tillsammans med subjektiva 

mått kring trygghet kan utvisa om personer med synskador har samma uppfattning om 

Shared space som deltagarna i denna studie. Härvidlag bör nämnas att man i England 2015 

genomförde en enkätundersökning med 523 användare av Shared spaces uppfattningar om 

denna typ av trafikmiljö. Av dem hade 10 % någon form av synskada och ytterligare 2 % 

multipla funktionsnedsättningar. Dock ingick ingen av de studerade grupperna i denna 

studie (personer med AST eller med intellektuell funktionsnedsättning) bland de 523 som 

svarade på enkäten. Uppfattningen av Shared space var i huvudsak negativ. En tredjedel 

rapporterade att man undvek denna trafikmiljö och av de 28 som hade varit med om 

                                                           
11 förekomsten av ögonsjukdomar är start korrelerad med ålder 
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olyckstillbud i Shared space hade endast fyra rapporterat dessa incidenter. Rapporten, 

skriven av Lord Holmes of Richmond MBE, har dock ett oklart uppdrag och är inte utsatt för 

vederbörlig vetenskaplig granskning, varför dessa data bör beaktas med försiktighet. 

Att studera visuella avsökningsmönster med hjälp av eye-tracking tillsammans med 

personernas synpunkter12 visade sig vara ytterst effektivt för att få en insikt i hur människor 

som inte annars optimalt kan utrycka sina tankar och sin förståelse kring ett fenomen som 

Shared space uppfattar det. Kombinationen av ett objektivt och ett subjektivt mått har varit 

nyckeln till denna insikt. Eye-tracking har också bidragit till att verifiera fynden från 

pilotstudien där det något överraskande visade sig att andelen ögonkontakt i en Shared 

space, och för den delen vid ett övergångsställe, är förvånansvärt liten. Det handlar om en 

bråkdel (enstaka procent) av andelen fixationer. Förmodligen är det så att hur andra 

trafikanter rör sig är viktigare än att faktiskt etablera ögonkontakt med dem. Att få en 

förståelse för hur andra trafikanter rör sig sker initialt via perifert seende, vilket en eye-

tracker inte kan registrera. Som beskrivits i bakgrunden styr det perifera seendet det 

centrala13men som trafikant kan man överblicka bägge samtidigt. Därför är det av särskild 

vikt att studera de som har skador på sitt perifera seende innan man kan vara säker på att 

Shared space är att rekommendera som en trafiklösning som gynnar alla. Dock är det viktigt 

att klargöra att ögonkontakt, om än lågfrekvent, utgör en nyckelkomponent till att säkert 

kunna agera i en Shared space. Synpunkten att man inte kände sig trygg med bilförares 

kunskap i denna trafikmiljö bottnar troligen i det faktum att man faktiskt inte får sann 

ögonkontakt med bilförare utan måste göra ett antagande, byggt på hur de manövrerar sitt 

fordon, att de sett dig som fotgängare eller med trafikant.   

Personer med AST har i en serie av studier visats ha mindre benägenhet att etablera 

ögonkontakt vilket tydligt bekräftades i denna studie. Faktum är att deltagarna med AST 

inte hade en enda ögonkontakt medan personerna med intellektuella 

funktionsnedsättningar faktiskt hade lika många (dvs. lika få) som de utan några 

funktionsnedsättningar. Igen var dock huvudfyndet att dessa ögonkontakter skedde 

företrädesvis vid övergångstället, inte i Shared space där de förmodligen skulle gjort mer 

nytta. Detta fynd är förbryllande men konsistent genom studierna. Troligen finns det en 

stark inlärningskomponent som förklaring till detta, men det är en ren spekulation i detta 

skede, vilken kräver mer forskning för att kunna underbyggas.  

Trafikrelevanta fixationer gjordes av alla tre grupperna i större utsträckning vid 

övergångsstället än i Shared space, men medan deltagare med intellektuella 

funktionsnedsättningar uppvisade ett generellt sett mindre trafiksäkert avsökningsmönster, 

så återfanns detta mönster inte hos deltagare med AST. Härvidlag spelar troligen det faktum 

att 70 % av deltagare med AST hade körkort en stor roll. I en god förarutbildning ingår just 

avsökning av trafikrelevanta objekt och avancerade sökstrategier. Dock är det intressant att 

konstatera att varken gruppen med AST eller de utan funktionsnedsättning, av vilka 95 % 

hade körkort, kunde implementera dessa sökstrategier fullt ut i Shared space. Möjligen är 

det så att man inte kände behovet av det i och med att trafiktempot i Shared space är så pass 

mycket lägre än i vanlig trafik, och man som användare ändå känner sig både säker och 

trygg trots färre trafikrelevanta fixationer.  

                                                           
12 med hjälp av Q-metod 
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Andelen trafikrelevanta fixationer låg i runda tal runt 50 % hos alla utom de med 

intellektuella funktionsnedsättningar, dvs hälften av det man tittade på hade inget med 

trafikuppgiften att göra. Det kan tyckas vara en låg andel men liknande forskning visar i 

stort sett samma andel vad gäller mer rutinartad körning hos erfarna förare. Normal trafik 

är inte mer krävande än så. Dock är situationen en helt annan i högre hastigheter och vid 

komplex avancerad körning. Som fotgängare är sannolikt kraven betydligt lägre enligt 

samma resonemang. Sett ur det perspektivet så är faktiskt 50 % ganska väl tilltaget för att 

framstå som en ”säker” avsökningsstrategi.  

Fixationsdurationer är känsliga för komplexiteten i de objekt eller situationer som 

fixationen är riktad emot. Har betraktaren en uppgift att lösa brukar längre fixationer tolkas 

som att det tar längre tid att processa det man ser eller att betraktatern föredrar att fixera 

blicken på ett visst objekt. Bägge grupperna med funktionsnedsättningar uppvisade kortare 

fixationer. Den reella skillnaden var dock inte stor, som mest 12 millisekunder i genomsnitt, 

vilket bör betraktas som en mindre skillnad mellan grupperna. Kanske mer intressant är ett 

fenomen som visats i annan forskning också, nämligen att personer med AST verkar 

generellt sett ha mindre variation i sina fixationsdurationer. Det verkar som om fixationerna 

är lika korta oavsett vilket stimuli som presenteras. Om detta är korrekt så har det möjligen 

inverkan på möjligheten att fokusera på potentiella rörliga faror i trafiken, där betraktaren 

måste fokusera över tid på vissa objekt. Forskning kring detta pågår vid Curtin University 

där körkortsinnehavare med AST kör med eye-trackers på längs en standardiserad slinga i 

verklig trafik samt i en simulator. Dessa försök kommer att vara avslutade och rapporterade 

inom kort.  

Av de 11 personer som inte direkt representerade någon av de två synpunkterna som 

framkom i Q-metodstudien så var majoriteten personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Studerar man deras numeriska stöd för de två synpunkterna så 

finner man dock att de i stort sett var neutrala till dem, vilket antyder att de i sak inte tyckte 

stort annorlunda. Det är egentligen utfallet av Q-studien, trots delvis motsägande fynd, som 

får oss att rekommendera fortsatt utbyggnad av Shared space. Anledningen är den att 

visuella avsökningsmönster är ett förhållandevis trubbigt verktyg för att avgöra 

säkerhetsaspekter, och det faktum att man överlag kände sig både säker och trygg gör att 

Shared space framstår som ett säkrare alternativ än övergångstället, i och med den låga 

fordonshastigheten.  

För en framgångsrik implementering föreslår vi dock att utbildning kring hur man agerar i 

Shared space inte bara ges vid förarutbildning utan även tidigt i den vanliga skolan, liksom 

man redan nu gör avseende övergångställen. Här behövs det också utvecklas ett 

lärarmaterial som tar hänsyn till de speciella behov personer med intellektuella 

funktionshinder har. Ett annat sätt att öka säkerheten i Shared space särskilt för denna 

grupp är att minska antalet visuella stimuli i Shared space, vilket kanhända går på tvärs mot 

iden om den levande attraktiva miljön där många samsas. Ett första steg kan vara att minska 

antalet dekorationer och reklamplatser inom Shared space. 

Denna studie har flera svagheter vilka bör beaktas mot bakgrund av de rekommendationer 

som ges. Med ungefär 20 i var grupp så var det möjligt att upptäcka stora skillnader mellan 

grupperna men inte mindre skillnader. Därför skulle man kunna misstänka att ett s.k. typ II 

fel14 skulle kunna ha påverkat studiens resultat. Dock har de analyser som gjorts valts därför 

                                                           
14 dvs. att man inte upptäcker skillnader som finns i verkligheten. 
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att de inte är speciellt känsliga för typ II fel. När det gäller Q-metodstudien så var den 

kanske mer åt andra hållet, nämligen att antalet deltagare något överskred vad som är 

praxis. Ett annat bekymmer har varit att inte alla ville eller kunde använda eye-trackern 

(Tabell 1), vilket är förklaringen till att det finns fler personer i Q-metodstudien än i de två 

fullskaledelstudierna. Givetvis är ett annat bekymmer att hela försöket har skett i 

okontrollerad verklig miljö, istället för i kontrollerad laboratoriemiljö. Fördelen är förstås att 

deltagarna känner och agerar naturligt då det är på riktigt. Nackdelen är att visuella 

sökstrategier är styrda av om det finns något att söka av, men i verklig trafikmiljö har man 

som forskare ingen kontroll över vad som faktiskt händer.   

6. Slutsatser och rekommendationer 

Shared space fungerar genom att den håller nere fordonshastigheten. Sammanfattningsvis 

så visar denna studie att Shared space upplevdes som en säker och trygg trafikmiljö av de 

som deltog i försöken, oavsett funktionsnedsättning, och de studerade avsökningsmönstren 

föreslår inte att deltagarna skulle befinna sig under fara i Shared space. Den oro som 

föranlett Trafikverkets investering i dessa studier måste därmed avfärdas, då det 

sammanvägda resultatet talar för att den fortsatta utbyggnaden av Shared space snarast bör 

understödjas hellre än hindras. Som nämnts så bidrar Shared space aktivt till att minska 

hastigheten och detta är nyckeln till dess framgång då personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar eller AST får mer tid att samverka med sina medtrafikanter. Sett 

även ur detta perspektiv måste rekommendationen till ansvariga bli att fortsätta 

utbyggnaden. Dock är det viktigt att påpeka att personer med nedsatt synförmåga inte har 

beaktats i denna studie. Givet att detta utgör en avsevärd population som stadigt växer i takt 

med att Sveriges befolkning åldras så är detta ytterligare en aspekt av framtida 

implementeringen av Shared space som bör beaktas. Allmänheten behöver dock utbildas om 

vad som gäller i Shared space, och en av de föreslagna åtgärderna vid den rekommenderade 

utbyggnaden av Shared space är att man börjar med detta redan i de tidiga klasserna i 

grundskolan.  
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