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FÖRORD

Ett stort tack till min kollega Georg Magnusson för hans kloka

kommentarer och intellektuell stimulans.

Denna studie finansierades av och genomfördes på uppdrag av

Vägverket.
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Transportabel komfort - Komfortabel transport

av Irma Alm
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Den föreliggande litteraturstudien fokuserar begreppet "komfort"

ur ett psykologiskt perspektiv. Eftersom det är brukligt att i

transportforskningen definiera komfort som ett tillstånd av sub-

jektivt välbefinnande, diskuteras relationen mellan komfort och

välbefinnande och dessutom presenteras ett antal psykologiska

teorier om det subjektiva välbefinnandet. Trots att komfort kan

antas vara en av de faktorer som leder till det subjektiva väl-

befinnandet, är den inte en nödvändig del i det. I denna studie

föreslås att komfort i transportsammanhang ska studeras utifrån

en problemorienterad snarare än ur komfortorienterad synvinkel.

Ett problemorienterat nalkande kan ge oss en mera realistisk

uppfattning om komfortens betydelse i olika transportmiljöer, än

ett komfortfokuserande sådant.
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Transportable comfort - comfortable transport

by Irma Alm
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

3-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The concept of "comfort" is focused from a psychological point

of view. Since it is familiar within the transportation research

to define comfort as a state of subjective well-being (SWB), the

relation between comfort and SWB is discussed and some of the

psychological theories concerning SWB are presented. In spite of

the fact that comfort is one of the factors that may contribute

to the SWB, it is not a necessary part of it. This study sug-

gests that examinations of the comfort variable within the

transportation system should be made from a problem-oriented

point of view rather than from a comfort-focused one. The

problem-oriented approach is presumed to increase the under-

standing of the importance of comfort to a higher degree than a

mere comfort-focused approach.
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Transportabel komfort - Komfortabel transport

av Irma Alm

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Den föreliggande litteraturstudien fokuserar begreppet "komfort"

ur ett psykologiskt perspektiv. Eftersom det är brukligt att i

transportforskningen definiera komfort som ett tillstånd av sub-

jektivt välbefinnande, diskuteras relationen mellan komfort och

välbefinnande och dessutom presenteras ett antal psykologiska

teorier om det subjektiva välbefinnandet. Trots att komfort kan

antas vara en av de faktorer som leder till det subjektiva väl-

befinnandet, är den inte en nödvändig del i det. I denna studie

föreslås att komfort i transportsammanhang ska studeras utifrån

en problemorienterad snarare än ur komfortorienterad synvinkel.

Ett problemorienterat nalkande kan ge oss en mera realistisk

uppfattning om komfortens betydelse i olika transportmiljöer, än

ett komfortfokuserande sådant.

Under förutsättning att vår ambition är att öka olika trafikant-

gruppers tillfredsställelse med olika transportmedel och olika

transportmiljöer, förefaller det rimligt att, i första hand, ta

reda på vad dessa grupper uppfattar som tillfredsställande re-

spektive otillfredsställande i de olika transportmedlen och

transportmiljöerna. Det är sannolikt att komfort kan vara en av

de variabler som påverkar denna tillfredsställelse, men det är

osannolikt att komfort skulle vara den enda faktorn som påverkar

den.

Om vår ambition är att studera människans preferanser och upple-

velser av varierande yttre stimuli, kan vi operera utmed två

parallella linjer; (l) fordons- och omgivningsstudier och (2)

kognitiva/socialpsykologiska studier.
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IV

Fordons- och omgivningsstudier bör inriktas på människans reak-

tioner på och upplevelser av varierande fordons- och omgivnings-

stimuli (traditionellt förfarande). Ambitionen bör vara att eli-

minera eller minska skadliga eller obehagliga effekter av de

fysiska parametrarna på människan. Från denna utgångspunkt kan

vi dock inte dra några slutsatser om.människans komfortupplev-

else eller välbefinnande. Den andra forskningslinjen bör inrik-

tas på människans preferanser, behov, acceptans, valmöjligheter,

förväntningar och associationer relaterade till olika yttre sti-

muli i transportmiljöer.

Om vår ambition är att endast studera komfort krävs en grund-

forskningsinsats för att spåra dess mekanismer och underliggande

processer.
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Transportable comfort - Comfortable transport

by Irma Alm
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

3-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The concept of "comfort" is focused from a psychological point

of view. Since it is familiar within transportation research

to define comfort as a state of subjective well-being (SWB), the

relation between comfort and SWB is discussed and some of the

psychological theories concerning SWB are presented. In spite of

the fact that comfort is one of the factors that may contribute

to the SWB, it is not a necessary part of it. This study sug-

gests that examinations of the comfort variable within the

transportation system should be made from a problem-oriented

point of view rather than from a comfort-focused one. The

problem-oriented approach is presumed to increase the under-

standing of the importance of comfort to a higher degree than a

mere comfort-focused approach.

Provided that our ambition is to increase the satisfaction of

different groups of road users concerning different means of

transportation and different transportation environments, it

seems above all reasonable to find out what these groups regard

as satisfactory and unsatisfactory, respectively. Presumably,

comfort can be one of the variables that influence satisfaction,

but it is improbable that comfort should be the only factor of

influence.

If our ambition is to study man's preferences and experiences of

varying external stimuli, we can operate along two parallel

lines; (l) studies of vehicles and surroundings and (2) studies

of cognition/social psychology.
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VI

Studies of vehicles and surroundings shouldbe directed towards

man's reactions to and experiences of various stimuli of

vehicles and surroundings (traditional method). The ambition

should be to eliminate or lessen harmful or unpleasant effects

of the physical parameters on man. Based on these facts, no con-

clusions can, however, be drawn regarding man's experience of

comfort or well-being. The other research line should be direct-

ed towards man's preferences, needs, acceptance, alternatives,

expectations and associations related to different external

stimuli in transportation environments.

If our ambition is to study only comfort, basic research work is

required to trace these mechanisms and underlying processes.

VTI RAPPORT 347



1 BAKGRUND

"It is not informative to study variations of behaviour unless

we know beforehand the norm from which the variants depart."

P. B. Medawar

I dagens moderna samhälle med sina tekniska framsteg, sin stän-

digt expanderande informationsmängd, med alla val och alternativ

som erbjuds och den explosionsartade Ökningen av kunskap är det

omöjligt för en människa att få en överblick över alla aspekter

i tillvaron (se Ingelstam 1987). Eftersom.människan alltid haft

och fortfarande har en begränsad informationsprocessande kapaci-

tet (se, Neisser, 1976) och organiserar och strukturerar därige-

nom sin omvärld med vägledning av sinamål, intentioner, prefe-

ranser, normer, förväntningar, erfarenheter och emotioner, har

hon utvecklat olika kognitiva strategier för informationssorte-

ring och snabbt beslutsfattande (Baron & Byrne, 1987).

De kognitiva strategierna inkluderar bl a användning av twmreg-

ler (heuristics, se Tversky & Kahneman, 1982) och schemata (en

organiserad samling av trossatser och emotioner om något, se

t ex Schank & Abelson, 1977; Markus & Smith, 1982). Emotionella

tillstånd (se Isen 1984, för en översikt om effekter av känslo-

mässiga tillstånd) spelar dock en betydande roll i de kognitiva

processerna. Baron (1987) och Zajonc (1980) fann att emotionella

tillstånd påverkar både beslutsfattande och minnesprocesser.

Anderson och Ross (1984) fann att de flesta människorna respon-

derar i enlighet med sina känslomässiga tillstånd.

Till exempel, om vi vill ta reda på människans tillfredsställel-

se med transportmiljön, blir de svar vi får beroende av hur den

enskilde forskaren initialt avgränsar och definierar problemet,

vilka intentioner han/hon har och vad han/hon förväntar sig för

resultat. Svaren blir också beroende av vilken norm (referens-

punkt) den enskilde respondenten utgår ifrån, vilket affektivt

tillstånd han/hon befinner sig i vid mättillfället och hur moti-

verad han/hon känner sig att genomföra uppgiften. Om den enskil-

de forskaren avgränsar transportmiljön till vägnätet och defini-
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erar tillfredsställelse som en komfortupplevelse, kommer han/hon

att rikta in individens uppmärksamhet på endast en av de poten-

tiellt möjliga aspekterna i frågan. I bästa fall kan denna

aspekt ha en hög, i sämsta fall en låg relevans för trafikanter-

na. Annan information kan erhållas genom att människor i allmän-

het, utifrån sina speciella kunskaper om, erfarenheter av och

förväntningar på transportmiljön, anger de faktorer eller de

aspekter som kan påverka denna tillfredsställelse.

2 BEGREPPET "VÄLBEFINNANDE"

Inom transportforskningen anses "komfort" vara en av de vikti-

gaste faktorerna som påverkar människans tillfredsställelse med

olika transportsystem och -miljöer. I de fall då komfortbegrep-

pet definieras, definieras det som ett tillstånd av välbefin-

nande. Eftersom begreppet "välbefinnande" är en abstraktion som

kan ha olika innebörd för olika människor, saknar dock en sådan

definition mening.

Begreppet "välbefinnande" kan ha följande karakteristika: För

det första; det är subjektivt, dvs, det ligger i individens er-

farenhet (Campbell, 1976). För det andra; det inkluderar snarare

positiva än negativa aspekter. För det tredje; det står för en

global skattning av alla aspekter i en människas liv (Diener,

1984). Även livstillfredsställelsen är en viktig dimension i det

subjektiva välbefinnandet. Det subjektiva välbefinnandet är helt

enkelt en utvärdering av ens liv. Utvärderingen av det subjekti-

va välbefinnandet kan indirekt influeras av ett tillfälligt af-

fekttillstånd, men inte i någon betydande grad (se Andrews och

Withey, 1976).

Diener (1984) skriver i sin artikel om det subjektiva välbefin-

nandet (SWB) att: "However, SWB is probably determined by a lar-

ge number of factors that can be conceptualized at several le-

vels of analysis, and it is perhaps unrealistic to hope that a

few variables will be of owerhelming importance." och "Thus, it
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seems likely that SWB will not be accounted for by a handfull of

potent variables, because of the immense number of factors that

can influence it."

I förlängningen av Dieners påstående måste vi inse att komfort-

upplevelsen i sig knappast kan vara synomym,med det subjektiva

välbefinnandet. Till exempel, Kammann (1983) har funnit att

trots att hälsa, komfort, makt och välfärd anses vara några av

de potentiella källorna till påverkan på det subjektiva väl-

befinnandet så är de inte nödvändiga delar av det.

Detta kan innebära att en sammanvägning av ett antal faktorer

kan ge upphov till en upplevelse av välbefinnande trots att kom-

fortupplevelsen i den aktuella situationen är minimal.

2.1 Kammentarer kring relationen komfort - välbefinnande

Då vi säger att komfort är ett tillstånd av subjektivt välbefin-

nande, implicerar vi ett 1/1-förhållande i vilket dessa två

begrepp blir synonyma och därmed utbytbara. Ensådan definition

är inte fruktbar - framför allt inte när en definition av be-

greppet "välbefinnande" saknas.

Om, i enlighet med Diener, en upplevelse av det subjektiva väl-

befinnandet baseras på en värdering eller en skattning av olika

livsaspekter så innebär detta en framför allt kognitiv aktivi-

tet. Det vill säga, individen bedömer, viktar, jämför och inte-

grerar olika livsaspekter till en helhet. Människans tillfälliga

affektiva tillstånd kan ha en viss betydelse i detta sammanhang,

dock ej avgörande. En bedömning av det subjektiva välbefinnandet

måste vara stabil över en viss tidsperiod eftersom en revidering

av den kräver nya erfarenheter eller ändrade livsvillkor. Vid en

bedömning av det subjektiva välbefinnandet riktas individens

uppmärksamhet i första hand inåt - på de redan förvärvade erfa-

renheterna.
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En komfortupplevelse däremot, i likhet med alla andra upplevel-

ser av någon eller något, riktar uppmärksamheten i första hand

utåt, dvs individen reagerar på yttre objekt eller händelser.

Han/hon behöver inte integrera olika livsaspekter för detta än-

damål. Denna reaktion är starkt färgad av det affektiva till-

stånd som individen för tillfället befinner sig i. Eftersom det

affektiva tillståndet är relativt lätt att påverka (Ornstein,

1986), är det instabilt. Av detta följer att reaktioner på ett

objekt eller en händelse kan variera som en funktion av det af-

fektiva tillståndet. Eftersom alla upplevelser alltid sker mot

bakgrund av en eller flera referenspunkter (Montgomery, & Drott-

z, 1984) kan komfortupplevelsen också påverkas av: (a) förvänt-

ningar baserade på starka, tidigare upplevda emotioner i inter-

aktionen med samma eller liknande objekt eller händelser, och

(b) jämförelseobjekt.

Slutsatsen kan vara att en bedömning av det subjektiva välbefin-

nandet och en bedömning av komfortupplevelsen aktiverar de

kognitiva och de affektiva processerna i varierande grad. Vid en

bedöming av det subjektiva välbefinnandet spelar de kognitiva

processerna huvudrollen. Vid en skattning av komfortupplevelse

aktiveras däremot de affektiva processerna i första hand.

2.1.1 Komfortdefinition

Utifrån dessa iakttagelser definieras komfort som en framför

allt positiv affektiv reaktion på yttre objekt eller yttre hän-

delser och delvis som en kognitiv jämförelse mellan referens-

punkter och de aktuella objekten eller de aktuella händelserna.

Begreppet "komfort" kan antingen representera en mental process

likställd med perceptuella processer och minnesprocesser eller

en av de variabler som påverkar de perceptuella och/eller kogni-

tiva processerna. Givet att "komfort" är en mental process,

krävs grundforskningsinsatser för att identifiera de bakomlig-

gande mekanismerna i denna process. Givet att "komfort" är en av

de variabler som påverkar de perceptuella och/eller kognitiva

VTI RAPPORT 347



processerna, är detillämpade forskningsinsatserna lämpliga. De

tillämpade insatserna kräver dock upprepade mätningar i olika

situationer med varierande referenspunkter för att utjämna

slumpvariationer i de affektiva tillstånden hos människan och

för att eliminera situationens slumpmässiga inverkan på indivi-

dens affektiva tillstånd och inte minst för att kunna utvärdera

de olika referenspunkternas betydelse för stabiliteten i kom-

fortupplevelsen.

För att studera trafikmiljöns effekter på trafikanter, är det

nödvändigt att ta reda på olika trafikanters behov, normer, pre-

feranser och förväntningar. Att betrakta komfortupplevelsen som

den viktigaste komponenten i trafikmiljön kan leda till att vi

missar en annan och kanske mera betydelsefull information. En

annan och mera adekvat ansats kan vara att ta reda på vad männi-

skor i allmänhet uppfattar som viktigt för att en trafikmiljö

skall anses fungera optimalt. Utifrån denna information kan vi

sedan avgöra vilken betydelse komfort har i olika sammanhang.

2.1.2 Vad mäter man?

 

Inom transportforskningen mäts komfort oftast genom en bedömning

av t ex envariabels intensitet, frekvens eller magnitud, dvs

man använder en s k "single-item" skala. Sådana mätningar bri-

ster i mättillförlitlighet (Stock, Okun, Stock, Haring, & Wit-

ter, 1982). Innebörden av de givna ändpunkterna (komfortabel -

okomfortabel) definieras sällan eller aldrig för experimentdel-

tagarna. Individerna blir själva tvungna att bestämma innebörden

av de givna ändpunkterna. Kontrollen över vad individerna egent-

ligen responderar på blir minimal. Det ligger nära till hands

att misstänka att man, i de flesta fall, helt enkelt mätt männi-

skans förmåga att diskriminera mellan ett stimulus intensitet,

frekvens eller magnitud.

Att människan är suverän på diskrimineringsuppgifter har vi ota-

liga exempel på. Vi kan t ex bedöma miljontals olika nyanser och

mättnadsgrader (Orstein, 1986). Därför är det inte förvånande
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att en individ även kan diskriminera mellan olika vibrations-

och bullernivåer eller hastigheter, mm.

En försöksuppläggning som framför allt mäter människans diskri-

mineringsförmåga kan inte berättiga slutsatsen att hon också

känner sig komfortabel respektive okomfortabel bara för att hon

sätter ett kryss på en skala med ändpunkterna "mycket komforta-

belt", respektive "mycket okomfortabelt". Om vi i en sådan situ-

ation instruerade människor att sätta kryss på en skala med änd-

punkterna "roligt", respektive "inte alls roligt", skulle de

sätta sina kryss, pga att bedömningspunkterna var givna och att

bedömningsalternativ saknades.

Ett annat sätt att studera människors upplevelser och/eller

reaktioner på ett stimulus är att använda en s k "multi-item"

skala. En sådan skala täcker flera potentiellt möjliga upple-

velseaspekter än en "single-item" skala. Om vi t ex vill under-

söka människans reaktioner på vägojämnheter och ber henne att

skatta varierande grader av dessa ojämnheter från mycket komfor-

tabelt till mycket okomfortabelt ("single-item" skala), blir den

information vi får ytterst begränsad eftersom vi i förväg har

bestämt att vägojämnheter kan upplevas bara i termer av komfort.

Mera rik information får vi om skattningar av t ex irritation,

obehag, aggression, komfort, och rädsla ( multi-item" skala)

görs för de varierande graderna av vägojämnheter.

3 KOMFORTSTUDIER

Inom transportforskningen uppfattas vanligen komfort som ett

optimalt tillstånd i vilket inga fler åtgärder vidtas för att

undvika diskomfort. I ett sådant tillstånd, menar man, blir män-

niskorna omedvetna om sin omgivning. När en individ befinner sig

i detta tillstånd är han kapabel att rikta sin odelade uppmärk-

samhet mot vilken som helst aktivitet han/hon önskar utföra

(Branton, 1972). Vidare menade Branton att frånvaro av diskom-
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fort inte nödvändigtvis betyder närvaroav positiva känslor utan

snarare inga känslor alls.

Detta synsätt kan kritiseras på flera punkter. För det första

kan man inte låta bli att undra hur en individ kan rikta sin

odelade uppmärksamhet mot en aktivitet i ett tillstånd i vilket

han/hon är omedveten om sin omgivning? En aktivitet per defini-

tion, kräver ett samspel mellan människa-miljö, dvs kräver att

människan är medveten om sin omgivning. För det andra, om från-

varon av diskomfort innebär att en människa inte upplever några

känslor alls, betyder det att det är det optimala affektiva

tillståndet en människa strävar efter? Ulrich (1983) påminner om

att: "Because virtually no meaningful thoughts, actions, or en-

vironmental encounters occur without affect (Ittelson, 1973;

Izard, 1977; Zajonc, 1980) an affective state is an important

indicator of the nature and significance of a person's ongoing

interaction with an environment (Lazarus, Kanner, & Folkman,

1980). Detta kan innebära att vid varje vaket ögonblick upplever

människan en eller annan känsla. Pittman och Heller (1987) skri-

ver att: "In accord with a number of other affect researchers

(Izard 1977; Tomkins, 1981), Buck (1985) suggests that the pri-

mary affects include fear, anger, surprise, happiness, sadness,

and disgust." Eftersom det finns primära affekter så kan slut-

satsen vara att det även finns sekundära affekter och att kom-

fortupplevelse är en av dem. Oavsett om detta antagande är rik-

tigt eller inte kan vi konstatera att vi fortfarande vet alltför

lite om vad komfort är för att kunna tala om dess verkningar på

människan.

Nästan alla komfortstudier som presenteras nedan, kan sägas

fokusera på fysiska stimuli, mäter individens diskriminerings-

förmåga och uttalar sig om den psykologiska komforten. I och för

sig är det rimligt att anta att de fysiska obehagen över en viss

tidsperiod kan leda till psykologisk diskomfort och vice versa

(Leal, 1986) men så länge vi inte har identifierat längden på

denna tidsperiod blir de fysiska obehagens betydelse för den

psykologiska komforten, och tvärtom, oklar.
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Leal (1986) intresserade sig för den psykologiska komforten.

Komfort definierades som ett avslappnat tillstånd i vilket indi-

vider upplever positiva emotioner, är befriade från en extrem

spänning och smärta, är medvetna omsin identitet och visar en

accepterande attityd mot andra.

Leal har bl a identifierat följande faktorer som ger upphov till

komfortupplevelsen: att individens fysiologiska behov är till-

fredsställda, att individen upplever frånvaro av spänning och

smärta samt att individen känner sig trygg i sin omgivning. När

komfortupplevelsen uppnås utstrålar individen en positiv emo-

tionell atmosfär, han/hon är emotionellt avslappnad, tiden för-

lorar sin betydelse, individen vill kvardröja i den aktuella

situationen, han/hon engageras i önskad grad av en aktivitet och

han/hon upplever kontroll över sina emotioner.

Leal fann att människor använder följande metoder för att han-

tera upplevelser av diskomfort: Rationalisering, byte av ideal,

omedelbar eller fördröjd ersättning, sekventiell utjämning och

målsättning.

Rationalisering. Denna metod används för att analysera diskom-

fort, hur den uppstår, vad individensjälv och andra gör, osv.

Handlingar som kan minska diskomforten utfunderas. En ny attityd

kan skapas eller eventuella orsaker till diskomforten kan bort-

förklaras.

Byte av ideal. Här riktar individen tankarna från den okomfor-

tabla eller irriterande situationen till andra mera trevliga

situationer som kan minska eller eliminera hans/hennes upplevel-

se av diskomfort.

Omedelbar ersättning. Denna metod innebär att en individ, ome-

delbart efter den händelse som orsakade diskomfort, företar sig

sådana fysiska aktiviteter som leder till komfortupplevelse.

Aktiviteter som att bada, klä sig bekvämt, äta något gott, köpa

något eller lägga sig bekvämt är några exempel.
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Fördröjd ersättning. Kan ske timmar eller dagar efter en okom-

 

fortabel händelse och är av en mera psykologisk natur, dvs indi-

viden försöker finna något positivt i den situation sam orsakade

diskomfort.

Sekventiell utjämning. Denna metod innebär att individen ser den

 

okomfortabla händelsen som en del i en tidssekvens i vilken både

positiva och negativa händelser måste ske.

Målsättning. Här sätter individen en tidsgräns för diskomfortens

 

varaktighet, dvs ett positivt mål löper parallellt med dock se-

parat från diskomfortupplevelsen. Detta ger honom/henne ett ut-

rymme att stå ut med diskomforten och samtidigt uppleva något

positivt eftersom han/hon ser fram emot den tidpunkt då diskom-

forten upphör.

Oborne och Clarke (1973) försökte utveckla ett frågeformulär med

vars hjälp passagerarkomfort skulle kunna mätas. Komforten defi-

nierades som ett tillstånd av välbefinnande. Författarna konsta-

terade att ett sådant subjektivt tillstånd kan orsakas av många

kombinerade effekter av både fysiska och psykologiska faktorer,

lika väl som av det fysiologiska tillståndet hos individen

själv.

Oborne (1977) definierade komfort som ett tillstånd av välbefin-

nande som uppnås under vissa optimalabetingelser. Han menade

att det var oviktigt att definiera välbefinnande eftersom en

striktare definition var omöjlig att göra. Enligt honom är från-

varon av komfort eller graden av diskomfort de enda meningsfulla

begreppen att operera med.

Richards, Jacobson och Kuhlthau (1978), definierade komfort som

ett känslotillstånd - en affektiv reaktion. Som sådan antogs den

vara beroende av både situationen och den individuella uppfatt-

ningen av den. Dessutom var författarna av den uppfattningen att

komfortupplevelsen påverkar och därmed också predicerar till-

fredsställelsen med transportmedelsvalet.
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Jacobson och.Mbrtinez (1974), differentierade mellan komfort och

tillfredsställelse. Dessa författare definierade komfort som en

tre- eller fyrdimensionell sammansättning av tillfälliga omgiv-

ningsvariabler.

Dimension 1 representerar den aktuella situation som influeras

 

av aktiva variabler (stötar, rullningar) och passiva variabler

(temperatur). Diskomfort i denna dimension associeras till rö-

relse, aktivitetsgrad eller graden av närvaro eller frånvaro av

komfort.

Dimension 2 står för de sensoriska retningarna som t ex rök,

buller och sittkomfort.

 

Dimension 3 kan tolkas i termer av arbets- eller aktivitetskom-

 

ponenter. Läsning, t ex, är den mest föredragna aktiviteten i

flygplan, men även komponenter såsom belysning och arbetsutrymme

har funnits vara viktiga.

Dimension 4 kan tolkas i termer av en subjektiv integrering av

 

dimensioner 1 och 2.

Tillfredsställelsen, enligt Jacobson, kan också indelas i fyra

huvuddimensioner:

Dimension associeras med säkerhet.

 

Dimension associeras med bekvämlighet och cost-benefit".

  

1

2

Dimension 3 associeras med lyx.

4Dimension associeras med aktivitet.

 

Manenica och Corlett (1973) undersökte komfortupplevelse hos

passagerare i en buss, en färja och två olika helikoptrar. Kom-

forten mättes med hjälp av två frågeformulär. Frågeformulär 1

bestod av en serie skattningsskalor med följande komfortaspekter

att skatta: vibration, ventilation, temperatur, buller, sitt-

komfort och utsikt från fordonet. Frågeformulär 2 bestod av pa-

rade jämförelselistor med de faktorer som förekom i frågefor-
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mulär 1, dvs varje aspekt upplevd i två olika fordon jämfördes

och acceptansnivån skattades. Utifrån det första frågeformuläret

konstaterades att den generella komforten orsakades av ett stort

antal olika faktorer som ligger på olika nivåer. Fem av dessa

faktorer valdes ut som sannolika determinanter för den totala

komfortupplevelsen: Buller, temperatur, utsikt, ventilation,

sittkomfort. Man fann en viss komfortvaliditet i dessa faktorer.

Utifrån det andra frågeformuläret konstaterades att acceptans-

nivåerna för de olika faktorerna i de fyra färdmedlen varierade.

Pineau (1982) menade att komfort syftar på allt som har att göra

med välbefinnande och bekvämlighet i de materiella aspekterna i

livet. Han gjorde skillnad mellan den psykologiska och den fysi-

ska komforten. Den psykologiska komforten har en speciell bety-

delse, den kan t ex inte relateras till en stols komfort. Den

associeras med ett erfaret välmående. Den fysiska komforten dä-

remot,| indikerar att en detalj hos stolen tillfredsställer

objektiva värdekriteria (form, material) och gör att den blir

bekväm att använda. Han menade att i ett modernt samhälle där

människans fysiologiska behov (mat, sömn, värme, osv.) är till-

fredsställda, kommer komfortsträvan att tillfredsställa andra

behov som är mera komplexa och sannolikt också skapade av de

miljöer och livsstilar som människan måste anpassa sig till.

Richards (1980) försökte på ett ambitiöst sätt beskriva en

"psykologisk" teori om den subjektiva komfortupplevelsen. Efter-

som denna ansats är en av de mest detaljerade artiklar om kom-

fort i transportsammanhanget jag har kommit i kontakt med, för-

tjänar den en noggrannare presentation.

Komfort är ett psykologiskt tillstånd - en affektiv reaktion på

en omgivning eller en situation. Komfort har både psykologiska

och fysiologiska komponenter, men de viktigaste komponenterna i

den är en känsla av ett subjektivt välbefinnande och frånvaron

av diskomfort, Stress eller smärta. Komfort är inte ett till-

stånd som bara kännetecknas av frånvaron av negativa attribut.

Komfort kan upplevas i varierande grader. En teori om komfort

bör karakterisera dess tillstånd, isolera de faktorer som påver-
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kar den, samt specificera dess effekter eller påverkan på andra

tillstånd. Teoretiskt sett borde komfort betraktas som en psyko-

logisk hypotetisk konstruktion.

Komfort: dess natur

Komfort är en reaktion på antingen en omgivning eller en situa-

tion. En omgivning refererar till fysiska betingelser, medan en

situation refererar till sociala betingelser. Både den fysiska

och den sociala komforten uppstår i de omständigheter som indi-

viden för närvarande befinner sig i. En social komfort kräver

antingen verkliga eller imaginära interaktioner. Motsatser till

komfort i ett socialt sammanhang är svårigheti ängslan eller

fruktan. Motsatser till komfort i ett fysiskt sammanhang är dis-

komfort och/eller smärta.

Komfort är en kontinuerlig erfarenhetsdimension varierande från

starkt positivt (very comfortable) till starkt negativt (very

uncomfortable). Den innehåller en övergångsregion som varken kan

beskrivas som komfortabel eller okomfortabel - snarare neutral.

Komfort är ett tillstånd av subjektivt välbefinnande och dess

motsats är ett tillstånd av subjektiv smärta. Denna bipolaritet

beror på den känslomässiga inblandningen i komfortupplevelsen.

Komfort innebär en värdering/skattning - den kan kännas som bra

eller dålig. Som en semantisk dimension (komfort/diskomfort),

borde den starkt korrelera med skattningen bra/dålig.

Komfortmätningar

 

Komfort är ett subjektivt tillstånd och det enda direkta sättet

att mäta den är genom att fråga människor. Både psykologiska och

beteendemässiga observationer medför dock vissa problem. Det är

oftast svårt att i sådana observationer bestämma ett komfort-

korrelat.

Komfortskattningar kan tolkas som indikatorer på det underligg-

ande subjektiva komforttillståndet. Man bör dock inte glömma att

skalstrukturen kan bestämma vad människor kommer att avslöja om

sina underliggande känslor. En bipolär skala kan reflektera en

bipolär erfarenhet. En unipolär skala kan reflektera bara ena
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sidan av erfarenheten, antingen den positiva eller den negativa,

beroende på vad man undersöker. En individ som skall skatta kom-

fort på en unipolär skala kan göra helt andra antagande om vad

han/hon skall skatta än de individer som skall skatta komfort på

en bipolär skala.

Utkast till en komfortteori

Komfort är ett individuellt tillstånd, en reaktion på omvärlden,

pâverkande individens fortsatta beteende.

De olika elementen i Richards teori är listade i Tabell 1.

Tabell 1. Elements of a theory of comfort

 

 

Inputs Moderating Variables Outputs

Physical Passenger Evaluation
Social Characteristics Memory
Situational Decision

Activities Choice
Time Behaviour

 

Komfortreaktioner orsakas av (1) omgivningsfaktorer, (2) situa-

tionella, sociala faktorer och (3) individkarakteristika (indi-

viduella skillnader). Var och en av dessa inputs inkluderar en

mängd variabler som kan inverka på komfortupplevelsen. Vilka

specifika variabler som påverkar komforten i en specifik situa-

tion är en empirisk fråga. I en fordonsmiljö är dock de fysiska

faktorerna bestämmande för komfortupplevelsen. Förekommande fy-

siska karakteristika i fordonsmiljön kan grupperas i (a) dyna-

miska (snabbt föränderliga) faktorer, (b) omgivningsfaktorer

(sakta föränderliga) och (c) spatiala faktorer. I Tabell 2. pre-

senteras dessa betydelsefulla fysiska karakteristika.
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Tabell 2. Physical Characteristics of Vehicle Environments

  

Dynamic Ambient Spatial
Factors Factors Factors

Vertical Acceler. Pressure Workspace
Lateral " Temperature Seat Width
Longitudinal " Humidity Leg Room
Roll Rate Ventilation Seat Adjustment
Pitch Rate Smoke Seat Shape
Yaw Rate Odors Seat Firmness
Shocks, Jolts Air Quality
Ascents, Descents Noise (?)

Change in Speed

 

Komfort är ett multidimensionellt begrepp eftersom upplevelsen

av den är en funktion av många fysiska faktorer. Om en av dessa

variabler hamnar utanför en specifik ram, kommer passageraren

att uppleva diskomfort. Richards' slutsats: Komfortupplevelsen

är ett resultat av samverkande multipla fysiska inputs, medan

diskomfort kan uppstå från vilket av dessa input som helst.

Begreppet "ride quality", skriver Richards, verkar fokusera på

fordonskarakteristika, men i verkligheten handlar detta om män-

niskans subjektiva bedömningar av fordonskarakteristika, dvs det

handlar om mänskliga reaktioner på inputs från fordonsmiljön. Om

vi vill veta något om resekvalitet kan vi fråga individer om hur

komfortabla de känner sig i ett visst fordon under en given tid.

Komfort, enligt Richards, verkar vara ett direkt psykologiskt

korrelat för resekvalitet.

Sociala faktorer som påverkar passagerarkomfort kan vara inter-

aktioner med transportpersonalen (biljettkassa) före resan, kon-

takt med föraren och andra passagerare, trängsel på stationen

och i fordonet, närvaro av bekanta osv. Mycket lite forskning

har behandlat de sociala faktorernas betydelse i olika trans-

portsituationer, vilket leder till att de sociala faktorernas

betydelse för resekomfort är till stor del okända.

De passagerarkarakteristika som enligt Richards kan påverka in-

dividens komfortupplevelse består av psykologiska, fysiska och
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psykosociala faktorer. De psykologiska faktorerna härstammar

huvudsakligen från motivationen och från fordonserfarenheten.

Erfarenheten har många psykologiska konsekvenser; den skapar

bekantskapskänslor, den anger en referensram (anpassningsnivå)

för förväntningar och den skapar attityder och känslomässiga

reaktioner gentemot fordonet.

De fysiska och de fysiologiska variablerna refererar till kön,

längd hos passagerare, tendens till åksjuka, allmänt hälsotill-

stånd osv.

Aktivitet och komfort

 

Den aktivitet som man utför under resankan påverka komforten

och vice versa. Korrelationen mellan aktivitet och komfort blir

sannolikt svagare i de fall där en viss aktivitet är obligato-

risk. Detta kan bero på att uppmärksamheten riktas från de in-

terna förnimmelserna till uppgiftsutförandet.

Konsekvenser av komfort

Komfort kan påverka människors acceptans för, och val av tran-

sportmedel. Människor undviker situationer eller miljöer som

upplevs som okomfortabla. Vilket i sin tur påverkar villigheten

att åter använda ett visst transportmedel. Eftersom vissa repre-

sentationer av en resa är lagrade i minnet påverkar dessa repre-

sentationer framtida val och beslut. Hur människor kommer att

värdera eller minnas en resa beror delvis på deras tidigare er-

farenheter. Komfort är en av många faktorer som påverkar trans-

portmedelsval i det verkliga livet.

3.1 KOmmentarer till Richards' komfortteori

De komfortteoretiska element som presenteras i tabell 1 kan ap-

pliceras på vilken uppgift som helst, dvs de kan inte anses vara

specifika för just komfort. Att omgivningsfaktorerna (inputs)

"transformeras" till det kognitiva systemet (outputs) och vice

versa via vissa transferfunktioner är en grundläggande förut-

sättning för överlevnad. Kommunikationen mellan omgivning och
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människa sker alltid i båda riktningarna (Bateson, 1972). Kommu-

nikationen mellan inputs (omgivning) och outputs (det kognitiva

systemet) i Richards tabell går endast i en riktning, vilket är

nonsens .

En hel del forskningsresultat inom den kognitiva och den social-

psykologiska domänen visar att människan inte bara påverkas av

utan också påverkar sin omgivning. Det kognitiva systemet i sin

interaktion med omgivningen förvärvar förväntningar på och upp-

fattningar om olika situationer, dvs det utvecklar schemata

(hierarkiskt organiserad kunskap om olika domäner). Schemata i

sin tur styr informationsprocessandet. Individen noterar, kodar

och minns material i relation till hans/hennes schema (se, Baron

och Byrne, 1987).

Inte heller Richards tabell 2 förefaller vara helt genomtänkt.

De dynamiska faktorernaskulle med fördel kunna sammanfattas i

linjäraaccelerationer och rotationsaccelerationer. De omgivande

faktorerna skulle kunna sammanfattas i luftkvalitet och möjligen

buller, eftersom tryck, fuktighet, temperatur, lukt och rök är

komponenter av luftkvaliteten medan ventilation är ett medel för

att påverka luftkvaliteten.

För övrigt råder en viss begreppsförvirring och oklarheter i

Richards' teori. För det första, hans definition av komfort är

oklar. Ett psykologiskt tillstånd är sällan lika med en affektiv

reaktion. En deprimerad människa (psykologiskt tillstånd) kan

reagera på ett omgivningsstimulus som t ex ett bistick med

smärtupplevelse (affektiv reaktion). Denna reaktion är dock inte

ett- uttryck för det depressiva tillståndet. Människan blir inte

heller mindre deprimerad efter att smärtupplevelsen avtar.

Inte heller distinktionen mellan den fysiska och den sociala

komforten och dess motsatser är lätta att förstå och differenti-

era; det är uppenbart att t ex fruktan (som Richards associerar

med den sociala komforten) kan leda till fysiologiska reaktioner

vilka kan upplevas som smärtsamma. Det är också oacceptabelt att

upplevelser som svårighet, ängslan och fruktan bara skulle kunna
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uppstå i det sociala sammanhanget - ett motorhaveri måste också

upplevas åtminstone som en svårighet.

En viktig sak som Richards nämnde handlar om aktiviteter. Det

förefaller riktigt att anta att det finns ett samband mellan

aktivitet och komfortupplevelse. Men det förefaller osannolikt

att endast aktiviteter utförda strax före eller under själva

resan skulle inverka på komfortupplevelsen. Vi kan också anta

att även aktiviteter utförda en längre tid före resan och akti-

viteter som skall utföras efter resans slut kan avgöra om resan

eller vissa aspekter i den kommer att uppfattas som komfortabla

eller inte.

Kuhlthau, Richards och Jacobson (1980) har i sin artikel för-

sökt identifiera den kunskap som saknas om komfort, resekvalitet

och fordonsmiljö. De menade att resekvalitet såväl som passa-

gerarkomfort kan uppfattas som en uppsättning av tre transfer-

funktioner, där två av dessa funktioner tar som inputs outputs

från den föregående funktionen.

Tabell 3. Ride Quality Transfer Functions

  

Inputs Transfer Function Output

External Vehicle Internal
Environment Environment
Environment Passenger Subjective
of the Vehicle Reactions

Perceptions of Value Structure System
System Parameters Acceptability

 

Fordonet som en transferfunktion relaterar den interna fordons-

miljön (the passenger cabin) till inputs från den externa miljön

(the Operating milieu of the vehicle). De andra relationerna

mellan de övriga inputs, transferfunktioner och outputs beskrevs

inte närmare av författarna.

VTI RAPPORT 347



18

Enligt författarna kan vår förståelse för passageraracceptans

och resekvalitet öka om vi fokuserar på följande aspekter:

1. Intergrering av lab- och fältstudier vilket kan resultera i
' att vi kan isolera gemensamma och avvikande punkter.

2. Undersökningar av fysiska inputs effekter på den mänskliga
prestationen och komfortupplevelsen.

3. Isolering av relevanta individuella skillnader (passagerar-
karakteristika). Dvs om olika grupper reagerar olika på
olika fordonsmiljöer så måste det finnas olika transfer-
funktioner för olika grupper.

4. Kartläggning av effekter av situationella faktorer. Två
viktiga frågor berör tidseffekter och passageraraktiviteter
(både före och under resan).

5. Undersökning av resekvalitet inom specialiserade transpor-
ter (t ex, medicinska transporter), olika populationer
(t ex, äldre, sjuka, handikappade, osv.) och olika yrken

(t ex, piloter, lastbilsförare, osv.). Vi borde också ta
reda på hur komfort påverkar förarens hälsa, säkerhet och
prestation.

3.2 KOmmentarer till Kuhlthau m.fl.

Den kritik man kan rikta mot den modell som presenteras av

Kuhlthau och hans kollegor är att dess komponenter ligger på

olika abstraktionsnivåer och att den är mer än överförenklad.

Den externa miljön, fordonet och människan kan beskrivas i

systemtermer. Reaktioner, perception, värdestruktur och accep-

tans står däremot för ett av dessa systems (människans) egen-

skaper. Denna modell där transferfunktionerna ligger på olika

logiska nivåer är inte bara svårtolkad utan även felaktig. Den

första delen i modellen kan förstås om författarna menar att

fordonets dynamiska egenskaper utgör transferfunktionen. De föl-

jande transferfunktionerna är däremot inte lätta att tolka eller

förstå. Frågan är om det är passageraren i sig som fungerar som

en transferfunktion eller om det t ex är individens perception

av fordonskarakteristika som transfererar fordonets inre miljö

till reaktioner. I ljuset av att människans värdestruktur

och/eller tröskel för avvikelser kan påverka både acceptansnivå,

reaktioner och perception, blir de två sista transferfunktio-

nerna i modellen inte alls självklara.

VTI RAPPORT 347



19

3.3 vad kan vi lära oss?

Den kritik som riktats mot de olika komfortstudierna och kom-

fortdefinitionerna bör inte uppfattas som en indikation på att

dessa studier var meningslösa eller icke kunskapsbringande. Sna-

rare, dessa studier har pekat på den stora variationen av fakto-

rer och den komplexitet som sannolikt är förenad med val av,

tillfredsställelse med och komfortupplevelse i olika transport-

medel. Dessa studier har också påvisat att bristfälliga defini-

tioner och bristfälliga operationaliseringar av dessa defini-

tioner, begreppsförvirring och en bristfällig försöksuppläggning

skapar stora tolkningsproblem. Denna kunskap är ytterst värde-

full för framtida studier och visar ocksåpå nödvändigheten att

noggrannt förbereda och planera olika vetenskapliga försök.

Om vi vill ta reda på vad som påverkar trafikanternas tillfreds-

ställelse med olika transportmedel, bör vi utgå fråntrafikan-

ternas uppfattning om den saken snarare än från ett hypotetiskt

antagande. Om vi vill ta reda på hur olika trafikanter reagerar

på olika stimuli i ett fordon är en experimentell uppläggning

att föredra. Om vi vill ta reda på vilken betydelse komfort har

i olika transportmiljöer, kan vi antingen fråga trafikanterna

med hjälp av ett frågeformulär eller intervjua dem i olika tra-

fikmiljöer.

Det förefaller rimligt att anta att de faktorer som påverkar

trafikanternas trygghetsupplevelse och tillfredsställelse med

olika transportmedel är hierarkiskt organiserade. Ju lägre ner i

hierarkin man kommer desto flera variabler som inverkar på före-

gående nivå finner man. Komfort som en variabel förefaller ligga

på en av de lägre nivåerna. Vad som finns på de högre hierar-

kiska nivåerna, finns bara vaga uppfattningar om. En kvalifice-

rad gissning är att säkerheten ligger på en av de högre nivåerna

åtföljt av framkomligheten, tidsaspekten och servicenivån utmed

vägarna.
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4 TEORIER OM DET SUBJEKTIVA VÄLBEFINNANDET

Trots antagandet att komfort inte är synonym.med det subjektiva

välbefinnandet, finns det anledning att kortfattat recensera de

teorier som behandlar det subjektiva välbefinnandet (SWB). Ef-

tersom dessa teorier handlar om mänskliga behov och mål, kan de

vara vägledande för vad vi kan, respektive inte kan, påverka i

syfte att öka trafikanternas tillfredsställelse med och nytt-

jande av olika transportmedel och -miljöer.

4.1 Endpoint Theories

Inom ramen för dessa teorier uppnås SWB när ett mål eller ett

behovstillstånd uppfylls. Frågan är dock om detta välbefinnande

uppstår i samma ögonblick ett mål uppfylls eller om det uppstår

under den process som leder till uppfyllandet av det önskade

målet? Scitovsky (1976) var av den uppfattningen att being on

the way to those goals and struggling to achieve them are more

satisfying than is the actual attainment of the goals".

I behovsteorier antar man att människan har vissa medfödda eller

omedvetna behov som hon på ett omedvetet sätt strävar efter att

uppfylla. I motsats till behovsteorierna fokuserar man i mål-

teorierna på individens medvetna mål, dvs en individ söker med-

vetet att uppnå vissa mål, när dessa mål uppfylls blir han/hon

tillfredsställd (Michalos, 1980).

Det är dock oklart om.måluppfyllelsen leder till en långvarig

känsla av välbefinnande eller om denna känsla är av kortvarig

karraktär. Chekola (1975) menade att tillfredsställelsen är be-

roende av ett kontinuerligt förverkligande av livsplanen, dvs av

en integrering av individens livsmål. Houston (1981) skrev att

"our genetic make-up is such that we are probably happiest when

we experience deprivation-based need and are able to satisfy

that need, (p.7)." Eftersom många av våra behov är självupp-

repande med tiden innebär detta att en individ som har för-

verkligat vissa mål genast uppställer nya mål (Wilson, 1960).
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Många av dessa teorier är icke falsifierbara. Behoven och målen

sammanblandas ibland, beroende på vilken observation som skall

förklaras.

4.2 Activity Theories

Medan "ändpunktteorierna" uppfattar tillfredsställelsen som en

slutposition i vissa tillstånd, säger aktivitetsteorierna att

tillfredsställelsen är en biprodukt av den mänskliga aktivite-

ten. Om man vill erhålla kunskap om människans tillfredsställ-

else borde man utgå från för henne viktiga aktiviteter och mål.

Den mest explicita formuleringen om sambandet mellan aktiviteter

och tillfredsställelsen presenteras i "the theory of flow"

(Csikszentmihalyi, 1975). Aktiviteter anses vara som mest till-

fredsställande när de motsvarar en individs förmåga. Om en akti-

vitet är för enkel blir människan uttråkad, om den är för svår

blir hon stressad. När en individ ska utföra en handling som

kräver koncentration och som medför krav som överenstämmer med

hans/hennes förmåga, kommer denna handling att leda till posi-

tiva erfarenheter. Csikszentmihalyi och Figurski (1982) fann

också att frivilligt utförda handlingar leder till en positiv

erfarenhet. Scitovsky (1976) visade att en lämplig stimulansnivå

också leder till förvärvandet av positiva erfarenheter.

I motsats till målteorierna, postulerar aktivitetsteorierna att

tillfredsställelsen uppstår som en funktion av beteende snarare

än som en funktion av att ett önskat tillstånd uppnåtts.

4.3 Top-Down versus BottomrUp Theories

Vissa filosofer är av den uppfattningen att tillfredsställelsen

är komponerad av många små glädjeämnen och upplevelser (bottom-

up theory). Detta innebär att den individ som skall bedöma huru-

vida han/hon känner sig tillfreds eller inte, summerar sina

tillfälliga positiva och negativa emotioner till en bedömning
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(variabelnivån). Om de positiva känslorna överväger de negativa,

kommer han/hon känna sig tillfreds.

I top-down teorin antar man att människan har en global benägen-

het att uppleva saker och ting på ett bestämt sätt (princip-

nivån). Denna benägenhet påverkar hennes interaktion med om-

världen, dvs en bedömning av tillfredsställelse kan påverkas av

stabilare faktorer som t ex personligheten. Andrews och Withey

(1974) rapporterade data som stödjer top-down teorin.

Eftersom människor reagerar subjektivt på omvärlden, måste vissa

top-down processer vara inblandade - i form av den personliga

benägenheten att reagera på saker och ting (ex-vis kritiskt,

överseende, osv.). Men eftersom det också händer att en händelse

eller en sak (ex-vis en present) föranleder glädje eller posi-

tiva emotioner, måste vissa bottom-up processer också vara gäll-

ande. Vi behöver dock veta mera om huruvida t ex upplevelser och

personlighetsfaktorer kan förändras genom en händelseaccumula-

tion, innan vi kan avgöra hur top-down och/eller bottom-up pro-

cessen påverkar tillfredsställelsen.

4.4 Associationistic Theories

Många av dessa teorier baseras på minne, betingning eller kog-

nitiva processer och kan sammanfattas under rubriken associativa

modeller.

En av de kognitiva teorierna fokuserar på det associativa nät-

verket i minnet. Bower (1981) har t ex visat att människor åter-

ger minnen som är känslomässigt kongruenta (överensstämmande)

med deras tillfälliga emotionella tillstånd. Detta kan betyda

att en människa som känner sig dålig kommer, med stor sannolik-

het, att associera en given situation med negativa upplevelser.

Det är dock ostridigt att en individs associativa nätverk är mer

eller mindre mottagligt för påverkan av nya associationer

(Kammann, 1982).
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4.5 Jüdgment Theories

Ett antal av dessa teorier postulerar att tillfredsställelsen är

ett resultat av en jämförelse mellan en viss standard och de

aktuella betingelserna eller tillstånden. Om de aktuella beting-

elserna överstiger standarden, kommer individen att känna sig

tillfreds. Till exempel, om en individ anser att standardbilen i

Sverige är Volvo och själv äger en ny Mercedes-Benz, kommer

han/hon att känna sig tillfreds med sin egendom.

Inom "The social comparison theory", används andra människors

situation eller beteende som standard. Det vill säga om en indi-

vid tjänar bättre eller bor bättre än andra, kommer han/hon att

vara tillfredsställd (se, Carp och Carp, 1982). Inom "The range-

frequency theory" (Parducci, 1968, 1982) tjänar människans

tidigare förhållande som ett standardriktmärke. Om.människans

nuvarande förhållande överstiger den tidigare standarden, kommer

hon att känna sig nöjd.

Trots att standarder kan ha olika grunder, används de som ut-

gångspunkt för tillståndsbedömningar. Emmons et al. (1983) fann

att sociala jämförelser är de starkaste prediktorerna för graden

av tillfredsställelse inom de flesta domäner.

Standarder kan fluktuera mellan olika nivåer eller omständig-

heter; det är bara avvikelse från den aktuella nivån som kan

producera en affekt. Om dessa avvikelser upprepas tillräckligt

ofta, förlorar de med tiden sin kraft att framkalla affekter

(Brickman och Campbell, 1971). Människor anpassar sig till alla

händelser oavsett om de är bra eller dåliga. Wortman och Silver

(1982) har bekräftat denna slutsats med långtidsstudier.

4.6 Några metodologiska kommentarer

Många studier som.mäter SWB har använt "single-item" skalor (en

skala som fokuserar på en faktor som t ex komfort och där männi-

skorna skall skatta komforten från mycket komfortabel till myc-
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ket okomfortabel). En del kritik kan riktas mot detta för-

farande. För det första kan variansen inte beräknas eftersom

varje skalpunkt har en specifik innebörd. Vilket i sin tur inne-

bär att man inte kan uppskatta den interna konsistensen hos be-

dömaren. Detta problem försöker man lösa genom att mäta relia-

biliteten medelst upprepade mätningar vilket leder till ett an-

nat och speciellt problem, nämligen att man kommer att ha svårt

att skilja mellan en verklig förändring och mätfel. Dessutom

tenderar "single-item" skalor vara mindre reliabla över tiden

(Stock, Okun, Haring, & Witter, 1983). Förutom det faktum att

det finns bevis på en måttlig validitet och reliabilitet i

"single-item" skalor, tenderar de också att vara skevt fördelade

(Andrews & Whithey, 1976). "Single-item" skalor kan därför inte

täcka alla aspekter av det subjektiva välbefinnandet. Samma kom-

mentarer gäller för de komfortstudier som använder "single-item"

skalor.

4.7 Slutsats av de teoretiska ansatserna

De teoretiska ansatserna kan, trots att de baseras på olika

grundläggande premisser, summeras i följande reflektioner:

Människan är en aktiv varelse, med en rad behov och mål. Hon

strävar efter att tillfredsställa dessa behov och mål. För att

kunna göra detta måste hon utgå från olika standarder. Dessa

standarder fungerar som riktlinjer eller mått på om hon har lyc-

kats respektive misslyckats med att uppnå sina mål och till-

fredsställa sina behov. Ett annat mått på huruvida hon lyckats

uppnå sina mål är att förväntningarna uppfylls. Den största

tillfredsställelsen upplever hon när hon befinner sig på väg att

uppfylla sina mål och tillfredsställa sina behov. Hon måste upp-

leva att den uppgift som hon skall utföra är tillräckligt stimu-

lerande, att den motsvarar hennes förmåga, att hon utför upp-

giften frivilligt och att hon har valmöjligheter.

Applicerat på transportsystemet, kan vi konstatera att människan

har ett grundläggande behov av rörelsefrihet. Oberoende av vil-

ket medel hon använder för detta ändamål och oberoende av den
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tekniska utvecklingens möjligheter, kanförflyttningen mellan

olika platser i sig tillfredsställa olika behov/mål i människans

liv. Å ena sidan; förflyttningen kan leda till en direkt till-

fredsställelse i form av upplevelser av nya platser, rörlighet,

frihet, etc., dvs den tillfredsställer människans primära behov

och kan associeras med frihet och kontroll över livssituationen.

Ju större transportvalsmöjligheter han/hon har desto större kon-

troll. Å andra sidan; förflyttningen kan vara ett medel för att

förverkliga andra mål och behov som t ex att komma till arbetet

eller att åka på släktmöten, dvs den kan representera ett sekun-

därt behov hos människan. Om denna förflyttning sker frivilligt

kommer hon att känna större tillfredsställelse än om den är påt-

vingad. Dessutom, upplevelsen av resan kan associeras med den

bakomliggande, föreliggande och/eller den förestående aktivite-

ten. Om den förestående aktiviteten förväntas vara av en positiv

natur, kommer resan att upplevas mera positivt än om den före-

stående aktiviteten förväntas vara av en negativ natur. På lik-

nande sätt, om den föreliggande eller den bakomliggande akti-

viteten upplevdes negativt, kommer resan att skänka (åtminstone

till en början) mindre tillfredsställelse än om den bakomligg-

ande aktiviteten upplevdes positivt.

5 VAD BÖR VI GÖRA?

Under förutsättning att vår ambition är att öka olika trafikant-

gruppers tillfredsställelse med olika transportmedel och olika

transportmiljöer, förefaller det rimligt att, i första hand, ta

reda på vad dessa grupper uppfattar som tillfredsställande re-

spektive otillfredsställande i de olika transportmedlen och

transportmiljöerna. Det är sannolikt att komfort kan vara en av

de variabler som påverkar denna tillfredsställelse, men det är

osannolikt att komfort skulle vara den enda faktorn som påverkar

den.

Om vår ambition är att studera människans preferanser och upple-

velser av varierande yttre stimuli, kan vi operera utmed två
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parallella linjer; (1) fordons- och omgivningsstudier och (2)

kognitiva/socialpsykologiska studier.

Fordons- och omgivningsstudier bör inriktas på människans reak-

tioner på och upplevelser av varierande fordons- och omgivnings-

stimuli (traditionellt förfarande). Ambitionen bör vara att eli-

minera eller minska skadliga eller obehagliga effekter av de

fysiska parametrarna på människan. Från denna utgångspunkt kan

vi dock inte dra några slutsatser om människans komfortupplev-

else eller välbefinnande. Den andra forskningslinjen bör inrik-

tas på människans preferanser, behov, acceptans, valmöjligheter,

förväntningar och associationer relaterade till olika yttre sti-

muli i transportmiljöer.

Om vår ambition är att endast studera komfort krävs en grund-

forskningsinsats för att spåra dess mekanismer och underliggande

processer.
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