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Inleiding
In 1974 werd door het Sociaal en Cultureel Planbureau, in samenwerking met
het Centraal Bureau voor de Statistiek, opdracht gegeven tot het instellen
van een onderzoek naar de leefsituatie van de Nederlandse bevolking van
18 jaar en ouder. In 1977 werd dit onderzoek herhaald.
De resultaten van deze onderzoeken, die de naam Leefsituatie-survey (LSS)
kregen, zijn niet afzonderlijk gerapporteerd, maar vonden hun weg naar diverse publicaties van dit Bureau, waaronder de drie afleveringen van het
Sociaal en Cultureel Rapport, die tot dusver verschenen.
Het thema satisfactie kwam hierin slechts zijdelings en incidenteel aan de
orde. Toch biedt het LSS aanknopingspunten voor een meer omvattende en
algemene beschouwing over dit onderwerp. Naast een vrij uitvoerige inventarisatie van levensomstandigheden met betrekking tot welstand, arbeid,
gezondheid, woonsituatie, vrije tijd, formele en informele contacten en
van demografische achtergrondskenmerken van de respondenten, bevat het survey
namelijk ook een aantal gegevens over de satisfactie met enkele belangrijke
levensgebieden en met het leven in het algemeen. Op deze gegevens richt het
hier gepresenteerde Cahier zich.
De lezer dient bij raadpleging van dit Cahier te bedenken dat het LSS niet
is gehouden met het oogmerk om juist het satisfactie-thema te belichten.
Veel vragen die omtrent dit thema rijzen, zijn aan de hand van het LSS
moeilijk of niet te beantwoorden. Beoordelingsmaatstaven bij de evaluatie
van levensomstandigheden, die, naar het zich laat aanzien, een belangrijke
invloed op de satisfactie van de mensen hebben, lieten zich met behulp van
het LSS niet of slechts indirect vaststellen. Verder zijn items, die gebruikt kunnen worden als controle op de satisfactie-vragen niet dik gezaaid. Als inzicht in het verschijnsel satisfactie het hoofddoel van onderzoek was geweest, zouden in deze richting zeker meer gegevens zijn verzameld. Zoals de zaak nu ligt, vertegenwoordigt dit Cahier niet meer dan een
secundaire analyse op voor andere doelen bestemd onderzoeksmateriaal.
Ondanks deze beperkingen, die zich, aan de hand van volgende surveys (het
LSS vindt in principe om de drie jaar opnieuw plaats) mogelijkerwijs laten
goedmaken, geeft de navolgende beschouwing wel enig inzicht in de factoren
die het antwoord op satisfactie-vragen bepalen. Omdat dit soort vragen in
tal van surveys opduikt en door het beleid niet zelden als evaluatiecriterium of als richtlijn wordt gezien, is een dergelijk inzicht van meer
dan academisch belang. Vooral de mate waarin satisfactie gevoelig is voor
externe, potentiëel beheersbare, levensomstandigheden, dan wel een min of
meer vastliggend persoonlijkheidskenmerk van de respondenten vertegenwoordigt, is in dit verband belangrijk. Deze vraag vormt dan ook de kern van de
navolgende beschouwing.
Dit Cahier vervult bij de studie van satisfactie zeker geen pioniersfunctie.
De aard van het verschijnsel, de relatie ervan met andere variabelen en de
betekenis ervan als indicator zijn al onderwerp van ettelijke publicaties
geweest. In Amerika hebben de laatste 10 jaar grote surveys plaatsgevonden,
waarin satisfactie-vragen een centrale rol speelden. In dit verband verdienen de onderzoeken van Cantril, Bradburn, Andrews en Withey en Campbell
c. s. vermelding. Hier te lande hebben o. a. Gadourek, Berting en De Sitter
(arbeidssatisfactie), Land (woonsatisfactie) en Burie (eveneens woonsatisfactie) zich bezonnen op het begrip. 2) Een dissertatie over het onderwerp
"happiness" wordt voorbereid door Veenhoven. Genoemde publicaties leveren
wel ongeveer alle ideeën voor de behandeling van het onderwerp. Bovendien,
daar waar zij gebruik maken van empirisch materiaal, is dit uitvoeriger
en gerichter dan de gegevens die het Leefsituatie-survey biedt.
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In dit Cahier is vooral aangehaakt bij de omvangrijke publicaties van
Andrews en Withey (1976) en van Campbell, Converse en Rodgers (1976), die
zich in hun probleemstelling goed als model lieten gebruiken.
De opbouw van het Cahier is als volgt:
Hoofdstuk 1 geeft enige algemene kanttekeningen bij het begrip satisfactie
als subjectieve indicator en de relatie hiervan met objectieve waarnemingen.
Hoofdstuk 2 gaat in op soorten van determinanten van satisfactie, en hun
onderlinge relatie. Hierbij staat de indeling van deze determinanten in
objectgebonden (aan het te beoordelen object gebonden) en subjectgebonden
(aan de beoordelende persoon gebonden) centraal. Tevens komen daarbij het
verklaringsmodel van satisfactie en de door het materiaal opgelegde beperkingen ten aanzien hiervan ter sprake.
In Hoofdstuk 3 volgen enkele waarnemingen over betrouwbaarheid en validiteit van satisfactie-metingen.
Hoofdstuk 4 bevat kwantitatieve gegevens over de determinanten van satisfactie, ontleend aan de literatuur. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk
gaat over de betekenis van referentiekaders als determinant van satisfactie.
Na deze nogal lange aanloop volgt in Hoofdstuk 5 het verslag van empirische
waarnemingen aan de hand van het LSS. Hierin wordt een poging ondernomen de
subjectgebonden en de objectgebonden determinanten van de onderzoeksvariabele
"satisfactie met het leven" van elkaar te isoleren en gescheiden in een
model onder te brengen.
Hoofdstuk 6 handelt over de satisfactie met enkele levensgebieden. In dit
hoofdstuk wordt ook de constructie ondernomen van een algemene - of subjectieve satisfactie-factor naast een aantal specifieke sterk aan het objectgebonden deelsatisfacties. Het Cahier bevat vervolgens een concluderende beschouwing waaraan ook enkele praktische (beleids-) suggesties verbonden zijn.
Bij de langere hoofdstukken zijn samenvattingen aanwezig met een engelse
samenvatting van het geheel wordt de tekst van het Cahier afgesloten.
De vragenlijst van het LSS 1977 is als bijlage 1 opgenomen.
Bijlage 2 bevat een opsomming van gebruikte variabelen en een matrix van
correlatiecoefficienten voor het verband tussen deze variabelen.
In het algemeen is dit Cahier, zonder dat dat in opzet heeft gelegen, een
nogal technische verhandeling geworden. De aard van het materiaal waarover gerapporteerd werd, bracht met zich mee dat dataverwerkende technieken als multipele regressie-analyse en factor-analyse veelvuldig aangewend
moesten worden. Dergelijke technieken drukken onvermijdelijk hun stempel
op het betoog. Pogingen om dit te ondervangen leveren al gauw een geforcceerd en nauwelijks toegankelijker Nederlands op.
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Hoofdstuk 1. Satisfactie, subjectieve indicatoren, de kwaliteit van het
bestaan
Sinds een jaar of tien zijn vele onderzoekers bezig met de ontwikkeling van
zogenaamde subjectieve indicatoren voor de toestand waarin een maatschappij
zich bevindt. Dat subjectieve, dat wil zeggen uit percepties opgebouwde
waarnemingen*, naast de reeds in zwang zijnde objectieve indicatoren, in
het sociaal-wetenschappelijk bedrijf een nuttige functie kunnen vervullen,
zullen alleen zeer hardnekkige behavioristen bestrijden. Het gebruik van subjectief materiaal dringt zich alleen daar al op, waar betrouwbare objectieve
indicatoren moeilijk of in het geheel niet te verkrijgen zijn. Zo ontbreken,
tussen twee verkiezingen in, de cijfers over de politieke gezindheid van de
bevolking; gegevens over verschijnselen als raciaal vooroordeel of slapeloosheid zijn überhaupt moeilijk langs objectieve weg te verzamelen. Veel
subjectieve indicatoren, waarvan het bestaan op dit soort leemtes teruggrijpt, zijn eigenlijk kwasi-objectieve indicatoren. Het te indiceren verschijnsel leidt hier een objectief bestaan; de wijze van informatieverzameling via het subject is echter in hoge mate onderhevig aan diens subjectiviteit. Een voorbeeld vindt men in de criminaliteit waarvan de omvang tegenwoordig wel wordt vastgesteld op basis van self-reporting surveys.
Een ander argument ten gunste van subjectieve, of liever dus, perceptuele
indicatoren gaat verder. Deze indicatoren zouden dichter bij de werkelijkheid van een welvarende samenleving staan dan objectieve; zij zouden daarin een grotere relevantie voor het menselijk handelen bezitten en een beter
richtsnoer voor het beleid vormen. Zij zouden kunnen dienen als toetssteen
voor de waarde van objectieve indicatoren. Zo vinden sommigen het oordeel
van mensen over hun huwelijk of hun woning maatgevender dan de statistiek
van echtscheidingen of verhuizingen en zo ook hechten zij meer waarde aan
de mate van tevredenheid, die mensen desgevraagd tonen met de maatschappij
waarin zij leven dan met hun feitelijke maatschappelijke positie daarin.
Gevoelens en oordelen van mensen over het leven, de toekomst, de samenleving, zouden verwijzen naar iets dat meer omvat of belangrijker is dan
alleen materiële welvaart en sociale zekerheid, iets dat veelal wordt aangeduid als "welzijn" of de kwaliteit van het bestaan. Het tijdschrift "Social
Indicators Research", enkele jaren geleden opgericht om de ontwikkeling van indicatoren, subjectieve en objectieve, te bevorderen, noemt zich
een "journal for quality of life measurement".
Het begrip
quality of life" wordt vaak gedefinieerd in termen van satisfactie of hiermee zelfs geïdentificeerd: "............ quality of life refers to
human experience ...........and the criteria of quality of life are those
dimensions of life by which people experience levels of satisfaction-dissatisfaction ........ ". "By quality of life we mean an individual's overall
perceived satisfaction of his needs .........." " ....... we defined the term,
"Quality of Life" (QOL) to mean a person's sense of well-being, his satisfaction or dissatisfaction with life". 3) Als dan anderzijds satisfactie
wordt omschreven als "perceived quality of life", 4) zijn we maar weinig
opgeschoten. Twee ongedefinieerde begrippen verwijzen naar elkaar.

*Andrews

(1974) stelt voor de term subjectieve indicator, die gedachten wekt aan bias en geringe validiteit,

te vervangen door de neutralere term perceptuele indicator. Wij kunnen hiermee instemmen, niet alleen
omdat de laatste term deze negatieve connotatie mist, maar ook omdat hij minder onnauwkeurig is. De term
subjectieve indicator zegt niets over de plaats waar de subjectiviteit gelegen is: in het geïndiceerde
verschijnsel (een houding, een opvatting), in de wijze van informatie-verzameling (via het subject maar
het verschijnsel bestaat in principe buiten het subject) of zelfs in de benadering van de onderzoeker.
Andrews doelt op het eerste soort subjectiviteit.
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Sommige auteurs geven zich moeite beide begrippen onafhankelijk van elkaar
te maken. De kwaliteit van het bestaan wordt dan, bijvoorbeeld, gelijk gesteld met de maatschappelijke voorwaarden die noodzakelijk zijn om satisfactie te scheppen, als een serie "requirements for happiness"5) Aangezien
kwaliteit van het bestaan echter nog steeds blijft opgehangen aan ongedefinieerde of tautologisch omschreven begrippen als satisfactie of geluk
biedt deze kunstgreep niet meer dan een schijnoplossing. De logische impasse wil in dit stadium van begripsvorming nog wel eens verontschuldigd
worden met een verwijzing naar de prille fase, waarin het onderzoek dienaangaande verkeert. "....... one might note that the accumulation of basic
data relevant to societal welfare, perhaps including such matters as societal adaptability, innovativeness, and long-term survival, is as yet
almost totally lacking.6) Of de impasse wordt doorbroken met behulp van
een algemene theorie van menselijke behoeften, zoals die van Maslow.
Naarmate een maatschappij allerlei, van te voren vastgestelde, behoeften
van zijn leden beter bevredigt, heeft hij een hogere kwaliteit van het
bestaan. Als satisfactie daarnaast operationeel gedefinieerd wordt, bijvoorbeeld door het antwoord op de vraag hoe tevreden men met het leven is,
is de zaak formeel rond. In de praktijk valt het echter niet mee om voor
het niveau van behoeftebevrediging, dat een maatschappij of een groep
heeft passende en van het begrip satisfactie onafhankelijke operationalisaties te vinden. In Nederland is het verschijnsel arbeidssatisfactie op
dergelijke wijze in relatie gebracht met het behoeftebevredigingsniveau,
waarop mensen in Maslow's termen zijn aangeland en de feitelijke kenmerken van hun arbeidssituatie. 7)
Het ambigue verband tussen de kwaliteit van het bestaan en satisfactie uit
zich in het gebruik van het laatste begrip wordt gemaakt. In veel surveys
worden zowel objectieve omstandigheden als perceptuele maten geïnventariseerd en vervolgens worden variabelen uit de ene categorie getoetst aan
die uit de andere. De richting van deze toetsing verschilt echter van
onderzoek tot onderzoek. Campell c. s. gingen in een validering van hun
satisfactiebegrip retrospectief na of bij gescheiden mensen de satisfactie met het eertijdse huwelijk lager was dan bij gehuwd geblevenen; een
analoge procedure pasten zij toe op verhuisde respondenten. In een dergelijk model gelden, waar zich descrepanties tussen objectieve omstandigheden en percepties voordoen, de perceptuele maten als minder valide. De
discrepantie wordt toegeschreven aan verschillende soorten bias, waaraan
deze maten lijden en aan doorkruisende factoren die wisselende stukken
variantie erin voor hun rekening nemen. Men neigt er daarbij toe de gevonden, maar niet bevredigend geachte, verbanden, zodanig te corrigeren voor
verstorende invloeden, dat de resultaten weer "kloppen". Een verband tussen lage sociale status en relatief hoge satisfactie met maatschappelijke
positie kan bijvoorbeeld door controle op een variabele als leeftijd wellicht weer in de lijn gebracht worden.
Aan de andere kant worden daarentegen soms objectieve omstandigheden gewaardeerd naar het effect dat zij hebben op de satisfactie van de bevolking. Omstandigheden, die samengaan met een relatief hoge satisfactie,
zoals het bezit van een eigen huis of vrouw, gelden dan als gunstig. Deze
"requirements for happiness" zijn blijkbaar aanwezig.
De consequenties van deze tweeslachtigheid is dat gemeten verschillen in
satisfactie, naar believen, aan de determinanten van het verschijnsel of
aan de eigenschappen van de maat worden toegeschreven.
Na deze vraagtekens bij de theoretische en empirische merites van de begrip
pen satisfactie en quality of life zal de lezer redenen verlangen, waarom
dit Cahier zich nogal uitvoerig met een dergelijk concept bezighoudt. Deze
zijn in de inleiding al gegeven, maar worden hier in iets andere vorm nog
eens herhaald. Satisfactie-vragen worden in tal van onderzoeken nu eenmaal
gesteld.
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Ook de Leefsituatie-surveys, waarop dit Cahier teruggrijpt, bevatten een
aantal van deze vragen, die trouwens letterlijk zijn overgenomen uit andere surveys. De vergelijkbaarheid (met bijvoorbeeld het Woningbehoefte-onderzoek van het CBS en het Geïntegreerd Milieu-onderzoek van het Openbaar
Lichaam Rijnmond) stond hierbij voorop. Van tevoren bestonden weinig
ideeën over het gedrag van deze variabelen, een reden om achteraf eens te
kijken "wat zij gedaan hebben".
Daarbij komt dat het begrip satisfactie natuurlijk niet helemaal los staat
van iedere betekenis. In het spraakgebruik staat satisfactie voor een, van
positief tot negatief variërend, oordeel of gevoel dat objecten, omstandigheden of gebeurtenissen bij mensen te weeg brengen. Het idee dat satisfactie te weeg gebracht kan worden, dat het verschijnsel een reactie is op
externe omstandigheden, die variabel en tot op zekere hoogte beheersbaar
zijn, zou het kunnen onderscheiden van een verwant verschijnsel als geluk,
dat een meer binnen de mens gelegen potentie moet aanduiden. * Dit verklaart
de keuze van satisfactie als criterium voor quality of life en tevens de
rol die satisfactie speelt als succescriterium voor het beleid, dat zich
er immers op toelegt de kwaliteit van de levensomstandigheden te optimaliseren. Het beleid gebruikt satisfactie, ook, bijvoorbeeld, om probleemgroepen te identificeren. Een nader onderzoek naar de betekenis van in
surveys geuite satisfactie, in het bijzonder de relatie hiervan met objectief waarneembare levensomstandigheden, is dus meer dan een werkelijkheidsvreemd spelletje met begrippen.
De aan het spraakgebruik ontleende definitie bakent in elk geval een gebied af, waarbinnen deze exploraties plaatsvinden. Men kan zich daarbij
bijvoorbeeld afvragen of de gemeten satisfactie eerder een oordeel of een
gevoel lijkt te vertegenwoordigen; men kan zich verder (en deze vraag
hangt met de vorige samen) verdiepen in de gevoeligheid van gemeten satisfactie voor verschillen in voorhanden zijnde objecten, omstandigheden of
gebeurtenissen. Kort gezegd: in welke mate zijn gemeten satisfactieverschillen toe te schrijven aan verschillen in leefsituatie. Op dit probleem
zal in het Cahier de nadruk liggen.
Het probleem wordt mede ingegeven door de literatuur over het onderwerp
satisfactie. Men ontmoet het begrip satisfactie in verschillende gedaantes, waarvan hieronder enkele voorbeelden:
- Satisfactie als maatstaf voor de kwaliteit van het leven
- Satisfactie als maatstaf voor het peil van behoeftebevrediging van een
individu
- Satisfactie als "perceived quality of life"
- Satisfactie als evaluatie van een discrepantie tussen een gepercipieerde
en een feitelijke toestand
- Satisfactie als affectieve oriëntatie van een subject ten opzichte van
een object
Deze visies op satisfactie
schillen zij naar de mate,
verschillen ook (en dat is
mate waarin zij d e nadruk

verschillen in meer dan één opzicht. Zo verwaarin zij een verklarend element bevatten. Zij
in de huidige context het voornaamste) naar de
bij het subject dan wel bij het object leggen.

De eerste omschrijving - hierop werd eerder al gewezen - is nauwelijks zinvol. Zij vertegenwoordigt meer een theoretische limiet op het continuüm
subject-objectgebondenheid, waarbij het object het verschijnsel volledig
verklaart.

* Empirisch is het overigens niet gelukt dit onderscheid hard te maken.

5

Bij de volgende omschrijving spelen kenmerken van het individu al een
rol, in die zin, dat (althans in Maslow's theorie) individuen verschillen
naar de mate, waarin hun behoeften bevredigd worden binnen een identieke
objectieve omgeving. Dezelfde leefsituatie behoeft niet dezelfde satisfactie op te leveren.
In de daarop volgende optiek wordt de perceptie van het individu een expliciet element.
In de vierde omschrijving valt nog meer aandacht toe aan het subjectieve
element, aangezien het individu twee maal in het proces van oordeelsvorming, éénmaal via zijn perceptie en éénmaal via zijn evaluatie, ten tonele
wordt gevoerd.
De laatste definitie correspondeert met sommige (ééndimensionale) opvattingen van het begrip attitude ("the amount of affect for or against a
psychological object" of "a learned predisposition to respond to an object or a class of objects in a consistently favourable or unfavourable
way"). 9)
Een attitude is een in hoge mate subjectgebonden verschijnsel, dat verband houdt met persoonlijkheidskenmerken en referentie-groepen, dat ingebed is in een min of meer consistent patroon, gevormd door het geheel van attitudes en opvattingen van het individu en dat meestal aanzienlijke weerstand tegen verandering heeft. Een dergelijke opvatting van satisfactie zou het verschijnsel onderhevig maken aan de, uit de sociale
psychologie bekende, congruentie-theorieën, waarin mensen er voortdurend
naar streven een beeld van zichzelf te ontwerpen, waarbij opvattingen,
houdingen en gedragingen zich harmonisch verhouden. In hoeverre de gemeten satisfactie het optreden van deze mechanismen weerspiegelt, kan op
grond van het LSS niet worden uitgemaakt, maar de literatuur kan wel enig
licht op de zaak werpen. Over verschijnselen als social desirability en
reductie van cognitieve dissonnantie volgen elders nog enkele opmerkingen.
Een opvatting van satisfactie als psychische eigenschap (de andere limiet
van het continuüm dus) werd in de literatuur niet aangetroffen. Iedereen
gaat er blijkbaar vanuit dat satisfactie tot op zekere hoogte te maken
heeft met de eigenschappen van het object. Wel vindt men, om te beginnen
bij Gadourek 10) de veronderstelling (en ook empirische aanwijzingen) dat
satisfactie met een bepaald object het resultaat is van specifieke (objectgebonden) tevredenheid en een psychische eigenschap, algemene satisfactie genoemd. Deze eigenschap bestaat dan echter niet in zuivere vorm,
maar slechts als component van een tevredenheidsoordeel over objecten.
De vraag hoe sterk deze component is, m. a. w. waar satisfactie ergens ligt
op het meermalen genoemde continuüm, is juist het probleem van dit Cahier.
Deze vraag is met. betrekking tot het begrip satisfactie vooral uit beleidsoogpunt interessant.
Een sterk subjectgebonden satisfactie, d. w. z. een satisfactie met het levan in het algemeen, die sterk bepaald wordt door persoonskenmerken, psychische toestand en het door het individu gehanteerde referentiekader, zal
weinig gevoelig zijn voor concrete, maar beperkte beleidsingrepen in objectieve omstandigheden. Van een sterk objectief bepaalde satisfactie mag
men dit wel verwachten, tenminste terzake van het object waarop het beleidsingrijpen zich richtte. Het gebruik van satisfactievragen als toetssteen voor de kwaliteit van het leven kan niet verantwoord plaatsvinden,
als geen inzicht bestaat in de krachtsverhouding tussen objectgebonden en
subjectgebonden bronnen van variantie.
Er moet in dit verband op gewezen worden, dat deze krachtsverhouding waarschijnlijk afhangt van de aard van het object, in het bijzonder de concreetheid hiervan.
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Het ligt voor de hand dat men met een vraag naar de kwaliteit van het leven dat iemand leidt een sterker persoonlijk gekleurd antwoord oproept dan
met de vraag naar het oordeel over een wasmachine, hoewel dit principe niet
altijd behoeft op te gaan (zie ook de opmerkingen hierover in het slotstuk). De complicatie doet zich, door de beperktheid van het LSS-materiaal,
in dit onderzoek nauwelijks gevoelen. Buiten de vraag naar de mate van tevredenheid met het leven in het algemeen lagen de objecten van de satisfactievragen (dagelijkse bezigheden, gezondheid, woonsituatie, etc. )
wel ongeveer op hetzelfde abstractieniveau. Zij kwamen overeen
met "life domains" uit eerder genoemde onderzoeken waarin reeds werd vastgesteld, dat daar levensgebieden ook psychologische entiteiten voor de
respondent vormen. *)
Dit wil niet zeggen dat het subjectieve gehalte van al deze deelsatisfacties bij voorbaat gelijk is. Zoals ook uit empirisch materiaal zal blijken worden sommige levensgebieden meer gedistantieerd, zakelijker, beoordeeld dan andere.
In dit Cahier is satisfactie recht toe, recht aan, gegeven door de vraag
"In welke mate bent U tevreden met het leven dat U op het ogenblik
leidt", met specificatie voor een aantal gebieden van het leven, te
weten de dagelijkse bezigheden, gezondheid, kennissen, familiekring, financiële en maatschappelijke positie, genoten onderwijs en woonsituatie. Voor deze
gebieden werden deelsatisfacties gemeten aan de hand van vragen in dezelfde vorm. De vraag is natuurlijk welke relatie deze indicator heeft tot het
begrip satisfactie, zoals dat eerder werd omschreven. Bij een zoveel ruimte openlatende definitie van satisfactie heeft deze vraag naar de validiteit van de indicator niet veel zin. In het voorgaande werd al blijk gegeven van een zekere scepsis omtrent de begripsbepaling van satisfactie
vanuit een theorie, hoewel die mogelijkheid niet werd uitgesloten. Het is
hier in elk geval niet de bedoeling een nieuw of een uit de literatuur
geselecteerd satisfactie-begrip op zijn theoretische merites te gaan beproeven. Mede gezien de beperkingen van het, via het LSS beschikbare, empirische materiaal, verdient het voorkeur de probleemstelling van dit
Cahier terug te brengen tot de vraag welke d e determinanten zijn van satisfactie zoals die in het LSS gemeten wordt. Overigens werpt d e literatuur wel enig licht op d e zgn. construct-validiteit van dit soort metingen, zoals in een volgend hoofdstuk zal blijken. * *)

* Voor de classificatie van satisfactiebronnen en behoefte-bevredigings-gebieden, zie Campbell c. s.
p. 70e. v maar vooral Andrews en Withey (1976), hoofdstuk 2. Deze auteurs maken veel werk van de vaststelling van "life concerns". Deze "concerns" worden geconstrueerd door middel van een aantal cluster
analyses op basis van meer dan 100 items. De "concerns" omvatten zowel "domains" (levensgebieden) als
evaluatie-criteria voor behoefte-bevrediging die binnen elk van de "domains" weer gelden. Voorbeelden
van evaluatie-criteria zijn "safety", "independence", "amount of fun", "standard of living", "beauty",
"self-accomplishment" en "acceptance by others". Het blijkt dat de gewichten van deze evaluatie-criteria
per levensgebied verschillen. Bij de tevredenheid met de arbeid is, bijvoorbeeld, het gevoel van "selfaccomplishment", dat deze arbeid met zich meebrengt een belangrijker criterium dan "amount of fun"
(p. 233-239). In het LSS werden alleen levensgebieden onderscheiden. Een tweevoudige classificatie van
satisfactie-bronnen behoorde hier dus niet tot de mogelijkheden.

**

Andrews en Withey (1976) achten dergelijke vragen ook behorend tot de meest valide en betrouwbare

operationalisaties van satisfactie met het leven. Zij onderkennen een sterke cognitieve component in
dit soort evaluaties in tegenstelling tot sommige andere vragen die meer affectieve invloeden vertonen (p. 162, 163, 89, 103). Voor ons doel leek een meer cognitief geladen maat, die in beginsel op
externe omstandigheden reageert, verkies lijk.
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Een opmerking tenslotte over de satisfactie-objecten, i. c. de levensomstandigheden, zoals die in het LSS geïnventariseerd worden. Deze levensomstandigheden komen in zoverre overeen met het begrip quality of life
dat zij variëren van gunstig naar minder gunstig. Het. criterium hiervoor
*)
Van dit Bureau, een
is, evenals in het Sociaal en Cultureel Rapport 1976
te veronderstellen consensus in de waardering van die omstandigheden. Een
hoger inkomen geldt als gunstiger dan een laag inkomen, d e afwezigheid van
ziekte als gunstiger dan d e aanwezigheid, een bouwtechnisch goede woning
als gunstiger dan een bouwtechnisch slechte. Hier en daar zijn ook situaties op minder voor d e hand liggende wijze geschaald; het zal bijvoorbeeld
niet zo evident zijn dat een eengezinswoning gunstiger is dan een flat of
etagewoning (hoewel meer dan drie kwart van d e Nederlanders daar, volgens
tal van onderzoeken, zo over denkt) of dat het krijgen van veel bezoek
van kennissen en familieleden beter is dan het krijgen van weinig bezoek
(zie voor een complete lijst van indicatoren van levensomstandigheden
hoofdstuk 5, par. 4).
Welke bezwaren d e hier gevolgde common sense-benadering van het begrip
levensomstandigheden ook mag hebben, d e contaminatie met het begrip satisfactie is zoveel mogelijk vermeden.

*

In hoofdstuk 12 van dit Rapport, "Verdelingen en concentraties van welzijnsaspecten" werd de

welzijnssituatie van personen geïndiceerd aan de hand van 16 indicatoren die eveneens de objectieve
situatie op diverse levensgebieden vertegenwoordigen. Ook hier was Leefsituatie-survey-materiaal uit
uitgangspunt.
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Hoofdstuk 2. Soorten van determinanten en hun onderlinge relatie;
enkele algemene opmerkingen
In dit Cahier, en trouwens in de meeste publicaties over het onderwerp, is
satisfactie de afhankelijke variabele, de verklaring waarvan gezocht wordt
in een groot aantal onafhankelijke variabelen of determinanten. Deze determinanten laten zich, in het algemeen, onderbrengen in de volgende categorieën:
-

levensomstandigheden of situatie-kenmerken
persoonskenmerken
persoonlijkheidskenmerken
referentiekader variabelen

Het hanteren van deze categorieën in de praktijk brengt verschillende
complicaties met zich mee. Deze zijn gelegen in mogelijke overlappingen
tussen de categorieën en in de wijze waarop zij verband houden, met de
afhankelijke variabele. In het kader van het laatste mag onder andere
gewezen worden op de mogelijkheid van contaminatie tussen de kwaliteit
van de levensomstandigheden en de satisfactie daarmee. Het zal, bijvoorbeeld, niet gemakkelijk zijn de kwaliteit van een huwelijks- of vriendschapsrelatie en de tevredenheid daarmee onafhankelijk van elkaar te indiceren. In het LSS is dat, door het vrijwel ontbreken van indicatoren
van dit soort, moeilijk te objectiveren, omstandigheden, geen probleem.
De methodische zuiverheid gaat daarbij wel ten koste van verklaringswaarde. De kwaliteit van iemands sociale omgeving is, ondanks de moeilijke
meetbaarheid en de geringe beleidsmatige beheersbaarheid ervan natuurlijk
wel op te vatten als een belangrijk kenmerk van zijn situatie.
De persoonskenmerken, waarmee bedoeld worden zulke variabelen als sexe,
leeftijd, burgerlijke staat, soms ook inkomen, opleiding, beroep, vormen,
naar gelang van hun relatie tot de afhankelijke variabele, een van inhoud wisselende categorie. Is de afhankelijke variabele de satisfactie met
een specifiek object, bijvoorbeeld de woning, dan is het niet zo moeilijk
om de situatie-kenmerken, i. c. de kenmerken van de woning te onderscheiden
van die van de bewoner, hoewel ook hierbij twijfelgevallen bestaan. Zo
kunnen variabelen als woonplaats of eigendom versus huur, naar believen,
worden opgevat als kenmerken van de woning of van de bewoner. Is echter
de afhankelijke variabele satisfactie met het leven in het algemeen, dan
wordt het onmogelijk om een zinnige grens te trekken tussen de "kenmerken van het leven" en de kenmerken van het subject. Persoonskenmerken als
inkomen, opleiding, zelfs burgerlijke staat, zijn in deze meer algemene
context heel goed op te vatten als situatie-kenmerken.
De kwestie is van meer dan alleen academisch belang. Het is immers de bedoeling bij de bepaling van satisfactie-determinanten zo goed mogelijk
onderscheid te maken tussen objectgebonden, in principe beheersbare, factoren en subjectgebonden, in principe vaststaande, factoren. Bij satisfactie met een specifiek object zal men, in eerste instantie, de invloed
willen kennen van variabelen, die direct betrekking hebben op dat object,
terwijl alle overige variabelen als resterende invloed worden opgevat.
Gaat het om satisfactie met het leven in het algemeen, dan zou men geneigd
zijn alle levensomstandigheden en de meeste persoonskenmerken als objectgebonden invloeden te omschrijven, terwijl d e subjectgebonden invloeden,
dan een veel nauwer omschreven categorie zouden vormen. Slechts zulke
variabelen als geslacht, leeftijd, persoonlijkheidskenmerken mogen dan
gelden als vaststaande, in principe niet beheersbare factoren.
Van d e persoonlijkheidskenmerken kan overigens, op basis van het LSSmateriaal, niet veel werk gemaakt worden.
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De gebruikte schalen (o. a. een verkorte A.B.V., de V.O.E.G., schalen voor
positief en negatief effect; zie hoofdstuk 5, par. 4) vormen een vrij willekeurige selectie uit de talrijke mogelijkheden. Een persoonlijkheidstheorie lag hieraan niet ten grondslag. Voor degenen, die juist in de subjectieve correlaten van satisfactie zijn geïnteresseerd, is dit een bezwaar. In dit rapport lag echter de nadruk van meet af aan meer op de beleidsmatig beheersbare kant van de zaak, getuige ook de opname van deelsatisfacties in het onderzoek. Het begrip persoonlijkheid werd eigenlijk
alleen ingevoerd om de niet aan het object toe te schrijven invloeden op
het verschijnsel satisfactie nog enigszins nader te kunnen duiden en niet
te hoeven volstaan met een amorfe categorie onverklaarde variantie.
Persoonlijkheidsindicatoren, die hier als determinanten van satisfactie
werden opgevoerd, vertonen, vanuit een ander gezichtspunt, zoveel verwantschap met het verschijnsel satisfactie, dat zij heel goed binnen eenzelfde (persoonlijkheids-) systeem bestudeerd zouden kunnen worden. In
het hier gehanteerde satisfactie-model is persoonlijkheid echter een
systeem-externe invloed. Dit brengt ook met zich mee, dat geen ruimte is
geschapen voor meer gedifferentieerde persoonlijkheidsinvloeden op satisfactie, uitgaande van verschillende persoonlijkheidsaspecten. Persoonlijkheid is hier teruggebracht tot één tevredenheidsdispositie zonder reflectie op mogelijke processen, causale ketens, terugkoppelingen etc.
binnen de persoonlijkheid.
Behalve door situatiekenmerken, persoonkenmerken en persoonlijke tevredenheidsdispositie wordt satisfactie ook nog bepaald door de beoordelingsmaatstaven, die het subject aanlegt. Deze staan bloot aan de doeleinden die hij met betrekking tot een bepaald terrein nastreeft (zijn
aspiratie-niveau) en van situaties, die hij uit heden en verleden kent
en normaal acht. Deze situaties, ook wel het sociale milieu waarin zij gevonden worden, vormen samen zijn referentiekader. Dit referentiekader
heeft een zuiver subjectgebonden, persoonlijkheidsaspect en een milieuaspect, dat evenals een persoonskenmerk, afhankelijk van het soort satisfactie, waarom het gaat, als subjectgebonden of objectgebonden kenmerk
kan worden beschouwd. Ook in de zin van objectgebonden kenmerk is het
referentiekader nauwelijks als zodanig beheersbaar. Het is niet eenvoudig mensen van referentiekader te doen wisselen. Ongetwijfeld is het
echter mogelijk satisfactie via de weg van het referentiekader te beïnvloeden. Ingrijpen in de positie van groepen, waaraan mensen zich refereren, zal zeker repercussies hebben voor de satisfactie van deze mensen.
In het LSS waren geen vragen, die direct licht op het referentiekader
lieten vallen. Het was dus niet mogelijk de invloed van dit soort variabelen te bepalen. Inzichten hieromtrent blijven beperkt tot bevindingen
uit de literatuur en tot enkele speculaties (zie hoofdstuk 4, par. 3).
In het bovenstaande werd gesproken over de verschillende categorieën van
variabelen, die in het satisfactie-onderzoek meestal worden gebruikt.
Zoals gezegd bracht de vulling van deze categorieën enkele principiële
complicaties met zich mee, terwijl daarnaast praktische beperkingen
voortvloeien uit de afwezigheid van bepaalde gegevens in het LSS-materiaal.
Een tweede complicatie bij de verklaring van satisfactie, die gedeeltelijk
met de eerste samenhangt, ligt in d e relatie tussen d e variabelencategorieën in het model van onderzoek. De ten tonele gevoerde factoren beïnvloeden elkaar op tal van manieren. Een, nog betrekkelijk simpel gehouden verklaringsmodel van satisfactie zou er kunnen uitzien, als volgt:
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Een dergelijk vereenvoudigd model doet geen recht wedervaren aan een
aantal mechanismen, waaraan het vorige model wel ruimte verleent en
waarvan in praktijk ook gemakkelijk voorbeelden te bedenken zijn.
Persoonlijkheidskenmerken zullen, bijvoorbeeld, mede bepalend zijn
voor de situatie, waarin iemand verkeert en niet alleen voor zijn evaluatie hiervan; zij zullen verder invloed op satisfactie uitoefenen
via de keuzen, die iemand maakt bij de totstandkoming van zijn referentie-kader, dat op zijn beurt weer de perceptie van een situatie
beïnvloedt etc.
De variabelen referentie-kader en perceptie zijn echter in het kader
van dit Cahier en zijn probleemstelling "black-box"-variabelen.
Aandacht wordt tenslotte wèl gegeven aan een verschijnsel dat in geen
van beide geschetste modellen tot uiting komt en dat grafisch ook wat
moeilijk is weer te geven. Het gaat om het zogenaamde interactie-verschijnsel.
Van interactie tussen kenmerken is sprake als bepaalde combinaties van
variabelen de satisfactie op een manier beïnvloeden die niet uit hun
afzonderlijke bijdragen viel te verwachten. Zo kan een eentonige werkkring voor mensen met een geringe flexibiliteit heel bevredigend zijn;
hetzelfde kan gelden voor de beschikking over een flat door alleenstaanden.
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In dit laatste geval zijn beide kenmerken afzonderlijk overwegend negatief in hun bijdrage tot allerlei vormen van satisfactie. De combinatie
zou echter wel eens een positieve bijdrage tot woonsatisfactie kunnen
opleveren voor het optreden van dergelijke effecten. (Zie hoofdstuk 6,
par. 3).
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Hoofdstuk 3. De kwesties van betrouwbaarheid en validiteit
De in verdere paragrafen volgende beschouwing geeft een aantal correlaties zoals die in de literatuur werden aangetroffen. Voordat een oordeel geveld kan worden over de hoogte van de coëfficiënten moet enig inzicht in de betrouwbaarheid van satisfactie-metingen bestaan. Metingen
van lage betrouwbaarheid (en dienovereenkomstig lage validiteit) stellen
een laag plafond aan de te verwachten correlaties tussen satisfactie en
relevante achtergrondvariabelen. Voor de vaststelling van de betrouwbaarheid van een meting staan verschillende wegen open. In bestaande
satisfactie-onderzoeken zijn meestal test-retest-coëfficiënten berekend, aangevende de correlatie tussen eer item of schaal en datzelfde item of diezelfde schaal op een ander tijdstip.

De stabiliteits-coëfficiënten hierboven lijden aan het euvel dat dergelijke maten in het algemeen aankleeft. Is de tussentijd tussen beide
peilingen erg kort, vallen zij bijvoorbeeld binnen hetzelfde interview,
dan speelt het geheugen "effect een rol en ontstaat een geflatteerde indruk van de betrouwbaarheid. Is de tussentijd lang, bijvoorbeeld een
half jaar of meer, dan zijn ze nauwelijks meer op te vatten als testretest-coëfficiënten, omdat werkelijke veranderingen (d. w. z. true change
i. p. v. error change) hun invloed zouden kunnen (zelfs moeten) doen gelden. Campbell c. s. hebben vastgesteld dat stabiliteitscoëfficiënten gebaseerd op satisfactie-metingen met een tussenruimte van 8 maanden voor
respondenten die geen belangrijke veranderingen in hun levensomstandigheden konden rapporteren, inderdaad hoger lagen dan voor de overige
respondenten. Het mediane verschil tussen beide groepen in dit opzicht
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was 0.10 voor de belangrijkste "domain satisfactions". De in de laatste
kolom van de tabel opgenomen coëfficiënten geven in elk geval minima aan
voor de betrouwbaarheid van satisfactie-metingen, zoals de rtt
-waarden
in de eerste kolom maxima hiervan vertegenwoordigen.
Een andere wijze van betrouwbaarheidbepaling is die via parallelle items
Hierbij worden de correlatie-coëfficiënten tussen items of schalen, die
inhoudelijk identiek zijn, maar naar vorm verschillen, afgenomen bij dezelfde respondenten, vastgesteld. Inhoudelijke identiteit is een theoretisch uitgangspunt, dat in werkelijkheid maar tot op
zekere hoogte gerealiseerd kan worden. Bovendien lijden dit soort maten
aan hetzelfde euvel als de test-retest-coëfficiënten, te weten afnemend
effect van het geheugen en toenemend effect van werkelijke verandering.
Ook hier is het kiezen tussen twee kwaden. Voorbeelden van alternatieve
vorm-correlaties kunnen worden gevonden in de uit Andrews en Withey over
genomen matrix op pag. 15. De volgende relevante waarden kunnen hieruit
geïsoleerd worden.

Hoewel, blijkens de in hoofdstuk 1(pag5)van dit Cahier gepresenteerde
opvatting, satisfactie en geluksgevoel juist geen equivalente begrippen
zouden zijn, was de correlatie tussen beide in de tabel opvallend hoog.
Hierover enige opmerkingen.
Ook andere auteurs kennen de begrippen satisfactie en "happiness" meestal een wat verschillende inhoud toe, zonder dat dit later, empirisch,
tot uiting komt.
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Bij Bradburn is "happiness" de aanwezigheid van positieve gevoelens en
de afwezigheid van negatieve. Het gevoelsmatige, affectieve element
staat bij "happiness" meer centraal dan bij satisfactie, dat, althans in
veel definities, verbonden wordt met meer cognitieve, evaluatieve processen. Campbell c. s. merken op dat "the opposite of happiness is sadness or depression, whereas the opposite of satisfaction includes a
strong flavor of frustration". De correlatie tussen "overall life satisfaction" en "happiness" in hun onderzoek bedroeg
0.50, 12) naar aanleiding waarvan deze auteurs constateren, dat "the two items appear to be
tapping somewhat the same state of mind, but at least moderately different facets of this state". Discrepanties tussen de scores op beide variabelen deden zich vooral voor bij bejaarden en bij jongeren. 13)
Verwantschap tussen "satisfactie met het leven" en "happiness" bleek
ook uit de volgende semantische differentialen op een aantal "levenskarakteristieken". Satisfactie en "happiness" berusten voor een groot
deel op hetzelfde. Zelfs van een accentverschil was hier weinig te bespeuren. "Happiness" liet zich alleen moeilijker vangen.

Heeft de term happiness in het Engels misschien een iets meer persoonlijkheids- of in elk geval subjectgebonden connotatie dan de term satisfactie, in het Nederlands zou dit wel eens sterker het geval kunnen zijn.
Het begrip geluk past het best in samenstellingen, die een algemeen, van
objecten onafhankelijk, levensgevoel weergeven (geluksgevoel, zich gelukkig voelen, gelukkig of ongelukkig zijn) terwijl voor het oordeel over
min of meer tastbare objecten de term "tevreden" al gauw wordt gebruikt. Desondanks was de empirische overlapping van beide begrippen in
de Nederlandse situatie eveneens sterk. De correlatie tussen satisfactie
met het leven en de variabele "in hoeverre beschouwt U zich als een
gelukkig mens" bedroeg ook in het LSS 1977 0.48.
Ook de andere correlaties kwamen verrassend goed overeen met die uit het
Amerikaanse materiaal (vlg. pag. 1 5 ), ook waar het betreft d e door
Bradburn geponeerde onafhankelijkheid van positief en negatief affect.
De LSS-vraag 700 is een vertaling van Bradburns schalen.
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Uit achtergrondcorrelaties kwam evenmin een duidelijk verschil tussen
satisfactie en geluksgevoel aan het licht en in de factoranalyses, gepresenteerd in hoofdstuk 6, par. 1 van dit rapport gedroegen beide indicatoren zich hetzelfde. De iets hogere correlatie van geluk met positief affect (en dus met de affectenbalans) wordt vermoedelijk verklaard
door overeenkomstigheid in vraagstelling (in beide gevallen werd gerept
van "geluk").
Een en ander pleit voor de opvatting van Veenhoven, die happiness gelijk
stelt aan een "overall evaluation of life", dus aan satisfactie met het
leven. 14) De nuance-verschillen, die semantisch mogelijkerwijze tussen
beide begrippen bestaan, manifesteren zich in elk geval niet in empirisch onderzoek.
Terug naar het betrouwbaarheidsprobleem:
"Uit de matrix van Andrews en Withey (p. 15) kon eveneens worden afgelezen
dat voor het verschijnsel happiness, gemeten d. m. v. respectievelijk een
3-punts-schaal (F) en een 7-punts-schaal (G) een onderlinge correlatiecoëfficiënt van slechts 0.57 ontstond. Deze waarde kan beschouwd worden
als maximum omdat hij gebaseerd was op vragen binnen één interview die
inhoudelijk volstrekt identiek was.
Campbell c. s. onderzochten ook in een enkel geval de invloed van verschillen in schaaltype. Voor satisfactie met de "neighbourhood", gemeten op een 100-punts-schaal vonden zij (binnen één interview) een rtt
van 0.83; werd het zelfde item twee keer gemeten op een 7-punts-schaal
dan was deze rtt
= 0.71 (zie tabel 1). De correlatie tussen de 100-puntsen de 7-punts-schaal bedroeg. echter nog maar ongeveer 0.63. 15)
Andrews en Withey 16) maakten niet zozeer de kwestie van de betrouwbaarheid
tot onderwerp van hun beschouwing, als wel die van de validiteit. Metingen van hetzelfde verschijnsel kunnen in theorie een perfecte onderlinge
overeenstemming te zien geven en dus voor honderd procent betrouwbaar
zijn, terwijl zij evenwel het bedoelde verschijnsel verre van perfect
indiceren. De onderlinge correlatie is dan te wijten aan overeenkomstige, maar ongeldige aspecten in de meting van beide verschijnselen (gecorreleerde error-variantie).
De mate waarin een meting een bedoeld verschijnsel werkelijk vertegenwoordigt wordt uitgedrukt in de validiteit van deze meting. Aan het
begin van dit hoofdstuk werd afstand genomen van het validiteitsprobleem, omdat het begrip satisfactie te zweverig werd geacht om daaraan
een theoretische inhoud en een meting van het verschijnsel werd daarmee
uitgesloten.
Andrews en Withey legden zich evenwel toe op het vaststellen van de zogenaamde construct-validiteit van het verschijnsel satisfactie, zoals zij
dit maten.
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Zij introduceerden daartoe een groot aantal items, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij zoiets als satisfactie meten, met andere woorden
zij verrichtten exploratieve operationalisaties binnen het gebied waarin het
verschijnsel satisfactie gedacht kan worden te liggen. Uit de onderlinge
correlaties tussen deze items trokken zij conclusies omtrent de geldige
variantie van verschillende satisfactie-maten.
De procedure, die zij volgden, is die van de "multimethod-multi trait matrix",
waarbij niet alleen verschillende satisfactie-items worden meegenomen, maar ook
verschillende meettechnieken worden betrokken. Deze technieken kunnen verschillen naar de wijze van vraagstelling (grafische versus verbale invulling, aantal schaalpunten, onbenoemde versus benoemde schaalposities, concrete of meer abstracte formulering van de vragen etc). Uit de resultaten,
die systematische combinatie van de verschillende items en de verschillende
meettechnieken oplevert, wordt geschat in welke mate geobserveerde samenhangen tussen satisfactie-items (betrouwbaarheden) op rekening komen van
een geconcipieerd achterliggend verschijnsel ("werkelijke satisfactie"),
in hoeverre de meettechniek de uitkomst bepaald (gecorreleerde error-varianties) en in hoeverre voor elk item unieke meetfouten (gewone error) een
rol spelen.
De auteurs kwamen op grond van een indrukwekkende hoeveelheid data (zij gingen
uit van tientallen verschillende operationalisaties van satisfactie-achtige
verschijnselen onder gebruik van ettelijke meettechnieken, het geheel op
grond van diverse afzonderlijke surveys 17) tot de conclusie, dat de constructvaliditeits-coëfficiënten voor hun voornaamste "global measures of
well-being", te weten de vragen naar de satisfactie met het leven in het
algemeen, tussen 0.70 en 0.82 lagen. Dit wil zeggen dat de helft tot tweederde van de variantie in dergelijke metingen valide zou zijn (betrekking
zou hebben op het bedoelde verschijnsel) en dat de ondergrens van de betrouwbaarheden, zou variëren tussen 0.49 en 0.67. Hiertoe was wel vereist dat
optimale meetinstrumenten werden gebruikt, te weten een 7-punts-satisfactieschaal met benoemde posities, lopend van "delighted" tot "terrible" of de
zogenaamde "faces scale", die 7, naar de mate van satisfactie verschillende,
gelaatsuitdrukkingen als schaalposities te zien geeft. Een 7-punts-schaal,
lopend van "completely satisfied" naar "completely dissatisfied" die uit
het oogpunt van verbalisering nog het meest overeenkwam met de, in het LSS
gebruikte satisfactie-items, vertoonde gemiddeld 0.93 maal zoveel geldige
variantie als beide eerder genoemde schalen en voldeed dus, de zachtheid
van het begrip satisfactie in aanmerking genomen ook nog aan behoorlijke
eisen.
Het LSSwerkte met 5-puntsschalen waarvan de validiteit vermoedelijk uit
dien hoofde iets lager lag. Daarentegen differentieerden de LSS-schalen
door hun ingebouwde semantische a-symmetrie (het midden van de schaal geeft
geen neutrale, maar een tevreden positie weer), beter dan enige, in de besproken surveys genoemde, schalen tussen de grote aantallen respondenten,
die verschillende gradaties van positieve antwoorden vertonen, hetgeen de
validiteit van de schaal weer ten goede moet komen. (Zie voor de scheefheid
van de satisfactie-verdelingen hoofdstuk 5, paragraaf 2).
Voor satisfacties met deelgebieden van het leven golden grosso modo dezelfde
constructvaliditeiten als voor satisfactie met het leven in het algemeen. 18)
Door het geringe aantal als equivalent te beschouwen satisfactievariabelen,
bood het LSS minder gelegenheid tot betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek. Toch zijn er enkele paren van variabelen, die verondersteld kunnen
worden hetzelfde te meten. Dit geldt voor de variabelen woonsatisfactie
(in welke mate bent U tevreden met Uw woonsituatie) en de verhuisgeneigdheidschaal, bestaande uit een zestal beweringen over woning en woonomgeving (LSS 1977, vraag 142, met uitzondering van de items 2, 5 en 8).
De correlatie bedroeg 0.67. Sterk equivalent, zowel naar inhoud als naar
vorm waren de variabelen satisfactie met de gezondheid ("in welke mate bent
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U tevreden met Uw gezondheid") en perceptie gezondheid ("hoe is over het
algemeen Uw gezondheid", LSS 1977, vraag 800), die eveneens op een 5puntsschaal werd gemeten. De correlatie-coëfficiënt bedroeg 0.73 (1977).
Over de correlatie tussen satisfactie en geluksgevoel (0.48) werd al
gesproken.
Satisfactiemetingen hebben, in vergelijking met de meer gerenommeerde
schalen in de sociale wetenschap, maar een beperkte betrouwbaarheid. Zolang
deze tekortkoming kan worden toegeschreven aan toevalsfluctuaties in de
reactie van de respondent, irrelevante eigenaardigheden van het meetinstrument, de omstandigheden van het interview en het soort interviewer ( de
laatste twee factoren zijn hier niet onderzocht ), kan men er vrede mee
hebben. De verbanden met achtergrondkenmerken van satisfactie worden over
de hele linie wat gedeflatteerd, maar het patroon, dat deze verbanden vormen, zal repliceerbaar zijn. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van satisfactie-vragen kan echter ook werkelijk storende verschijnselen onthullen,
die gelegen zijn in een tekortschietende validiteit van de vragen. Een
voorbeeld hiervan geeft Burie als hij de test-retest betrouwbaarheden van
verschillende operationalisaties van het begrip woonsatisfactie onderzoekt.

a. wat is in het algemeen Uw oordeel over Uw tegenwoordige woonsituatie?
b. woont U hier naar Uw zin?
c. als U Uw oordeel over Uw woning, de woonvorm (in dit geval een ......)
en de buurt zou samenvatten, hoe zou dat oordeel dan luiden?
d. hoe sterk leeft bij U de wens om verandering in Uw tegenwoordige woonsituatie aan te brengen?
De sterkte der verbanden tussen de aan het begin en de aan het eind van de
vragenlijst verrichte metingen

gamma

a/a'

b/b'

c/c'

d/d'

.81

.80

.50

.83

De lage coëfficiënt bij item c. berustte niet op grove onnauwkeurigheid
van het meetinstrument, maar op een reële verandering in datgene wat het
item mat. De vraag had aan het eind van de vragen kennelijk een andere
betekenis voor de respondenten gekregen.
Het toetsen van satisfactievragen op betrouwbaarheid in het kader van een
toch meestal aan surveys voorafgaand vooronderzoek, verdient wellicht aanbeveling. Sterke context-gevoeligheden, als hierboven gesignaleerd, komen
dan in elk geval aan het licht. Afgezien hiervan kan de betrouwbaarheid
van satisfactiemetingen worden opgevoerd door de keuze van het juiste
aantal schaalposities, waarbij 7-puntsschalen redelijke perspectieven
lijken te bieden, vooral als de schaalposities zodanig benoemd zijn, dat
een zo min mogelijk scheve verdeling van antwoordfrequenties ontstaat.
Tenslotte is de betrouwbaarheid van dit soort metingen, blijkens de onderzoeken van Campbell c. s. en van Andrews en Withey, gediend met het gebruik
van gecombineerde indices. Hiertoe kunnen zowel equivalente items als
identieke, door een zekere hoeveelheid interviewtijd gescheiden, vragen
dienen.
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Hoofdstuk 4. Determinanten van satisfactie; waarnemingen uit de literatuur
1. Gegevens uit regressie-analyses
Het verband tussen perceptuele variabelen als satisfactie, happiness, positief affect, negatief affect, "worries" e. a. bleek in het vorige hoofdstuk
doorgaans aanzienlijk. Dit geldt niet voor het verband tussen satisfactie en
zijn veronderstelde objectieve determinanten.
Objektieve determinanten van satisfactie, waaronder inkomen, sexe, ras,
gezinsfase, leeftijd en opleiding verklaarden bij Andrews en Withey samen
niet meer dan 5% van de variantie. Daarentegen werd 50% van de variantie
in "life satisfaction" in dit onderzoek verklaard door 12 deelsatisfacties
van respondenten, waaronder die m. b. t. wonen, vrije tijdsactiviteiten, gezin, werk, inkomen en het regeringsbeleid. 20) Op de betekenis van deze
relatie tussen deelsatisfacties en satisfactie met het leven in het algemeen, die ook in ander onderzoek nogal wat aandacht krijgt, wordt nog teruggekomen.
Campbell c. s. gebruikten als centrale satisfactie-maat de "Index of WellBeing", een combinatie van het item "overall life satisfaction" en de in
tabel 33 genoemde semantische differentiaal. Item en schaal, die onderling
een correlatie hadden van 0.55 werden in deze combinatie gelijk gewogen.
Doel van de procedure was betrouwbaarheidswinst. De "Index of Well-being"
werd voor 18% verklaard door de combinatie van een aantal belangrijke
"resources", in dit geval vertaalbaar als objectieve situatie-kenmerken, met
dien verstande dat ook door de interviewer ingeschatte kenmerken als de
intelligentie en de aantrekkelijkheid van de respondent als objectieve gegevenheden meedraaiden.
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Het is opmerkelijk dat inkomen en opleiding samen slechts 2.5% van de variantie voor hun rekening namen. Veel sterkere invloed dan van de objectieve
situatie-kenmerken ondervond d e "Index of Well-Being" van d e perceptie van
deze kenmerken door d e respondenten, zoals uit onderstaande tabel blijkt.
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Daarbij waren de correlaties tussen objectieve situaties en de satisfactie
hiermee maar matig hoog; bij inkomen 0.23, bij opleiding 0.24.
Een uitzondering was gezondheid, waarbij de correlatie tussen objectieve
toestand en satisfactie 0.65 bedroeg 21). Deze uitzondering laat zich vermoedelijk verklaren door het lage objectieve gehalte van het item gezondheidstoestand, dat bestond in een vraag naar gebreken.
Analyse per deelsatisfactie bevestigde het beeld. Ook hier weer aanzienlijke
discrepantie tussen objectieve kenmerken van de situatie en de satisfactie
hiermee:

(a) age, life cycle stage, race, family income, educational attainment en meer specifieke, op bepaalde
deelgebieden betrekking hebbende, andere kenmerken.
(b) (p. 237): size of place
(c) (p. 248): upkeep of neighboring structures, size of community, racial composition.
(d) (p. 256): rooms per person, owned or rented, value/rent, type of structure, age of structure.
(e) (p. 302): hours per week, commuting time, earnings, occupation.
(f) (p. 326): gebruikelijke kenmerken plus number of children at home en first or later marriage.
(g) (p. 326): m. i. v. early circumstances (broken home, size of hometown, fathers education, religion
as child); deze early circumstances samen waren verantwoordelijk voor 0. 9% van de variantie.
(h) (p. 338): m. i. v. onder (g) genoemde early circumstances, die in dit geval verantwoordelijk waren
voor 1. 3% van de variantie.

Dat deelsatisfacties zich beter laten voorspellen uit relevante evaluaties
van individuen dan door meer objectieve situatie- of persoonskenmerken laat
zich indenken. De samenhang tussen beiden is logisch en daarbij bestaat ook
nog overeenkomst in de meting. Belangrijk is echter het bepaald niet overweldigende vermogen van de meer objectieve variabelen om, zelfs op dit specifieke niveau, de variantie in deelsatisfacties te verklaren. Hoewel uit
dit onderzoek geenszins definitieve conclusies kunnen worden getrokken
(daarvoor bevat het nog te weinig gegevens) geeft het aanleiding tot de
veronderstelling (en dit mede door de hoge waarden in de eerste kolom van
de tabel) dat persoonlijkheidsfactoren sterk meespelen in satisfactiescores.
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2. Factoranalyse op deelsatisfacties
Tot dusver werd licht geworpen op satisfactie door onderzoek van de correlaties van dit verschijnsel met andere verschijnselen, objectief dan wel
subjectief van karakter. Een andere procedure is echter die van analyse
binnen de grenzen van het satisfactieverschijnsel.
In verscheidene studies is uitgegaan van de veronderstelling dat in de satisfacties met allerlei objecten zowel gemeenschappelijke-als objectspecifieke factoren, te onderkennen zijn. De algemene factoren kunnen onthuld
worden door factor-analyse, uitgevoerd op een aantal satisfactie-uitingen.
22)
Reeds Gadourek 22) volgde een dergelijke methode. Uit de hieronder gepresenteerde factor-tabel concludeerde de auteur dat er zoiets bestaat als algemene satisfactie, een tevredenheidsgeneigdheid van mensen, die zoals uit
het betoog blijkt een persoonlijke eigenschap vertegenwoordigt, bestaande
naast de eigenschap "persoonlijkheidsevenwicht". (factor II). De vraag
hierbij is of de scheiding tussen beide factoren, niet wat kunstmatig is.
Van de vier satisfactie-items hebben er twee betrekking op de werksituatie;
clustering van deze beide items zegt niets over het bestaan van een eigenschap algemene satisfactie. De tevredenheid met de gezondheid laadt behalve
op factor I, ook op factor II nog aanzienlijk en d e lading van het tevredenheidsitem huisvesting is ook al niet zo scherp geconcentreerd. Misschien
is tenslotte één factor "persoonlijk optimisme" of zelfs een meer fundamentele "satisfactie-geneigdheid" verantwoordelijk voor het patroon van intercorrelaties, waarvan Gadourek uitging. In ander verband kwamen algemene
satisfacties, persoonlijkheidsevenwicht, bezorgdheid, traumatische ervaringen, jeugdherinneringen en frequentie doktersbezoek inderdaad op een factor
uit. 23)
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Burie destilleerde uit een matrix van uitsluitend tevredenheidsitems twee
factoren, die volgens hem samen het begrip algemene satisfactie vertegenwoordigden.

De vraag "in welke mate bent U tevreden met het leven?", die inhoudelijk
staat voor algemene satisfactie, laadde op beide factoren vrij sterk, hetgeen de twee-dimensionale structuur bevestigt. Bij Burie was algemene satisfactie dan ook geen persoonlijkheidskenmerk, maar een samenvattend oordeel,
over de leefsituatie dat in tweeën uiteenvalt, nl. in een meer relationeel
aspect (huwelijk, gezin, vrienden, familie) en een meer materieel aspect
(wonen, werken, eigen capaciteiten). Geheel waterdicht was de scheiding niet.
De auteur geeft niet de resultaten van de factor-analyse in zijn ongeroteerde vorm; we moeten hem geloven, als hij zegt dat voor een redelijke
verklaring van de variantie in de deelsatisfactie inderdaad twee dimensies
nodig waren.
In een ander onderzoek is rotatie een heel duidelijk aan te wijzen oorzaak van
een nodeloos ingewikkelde en in praktisch opzicht weinig beduidende factorstructuur. Het "Geïntegreerd Milieuonderzoek" bevat de resultaten van een
factoranalyse op deelsatisfacties. Zoals hieronder blijkt, verklaarde de
eerste (ongeroteerde) factor ruim 35% van de variantie, de volgende nog
maar 7%. Het ligt voor de hand deze eerste factor te interpreteren als
"algemene satisfactie" en het daarbij te laten. De drie dimensies, die na
rotatie ontstaan hebben weinig te bieden. Het is altijd mogelijk om aanwezige variantie over verschillende dimensies te gaan verdelen, maar in dit
geval toch niet zinvol.
Deze kritiek wordt met enige nadruk gebracht, omdat het LSS uitgaande van
ongeveer dezelfde satisfacties (en op een grotere steekproef) eveneens een
duidelijke éénfactorstructuur opleverde. De eerste factor verklaarde 30% van
de variantie, de volgende nog maar 4%. (zie volgende hoofdstuk; rotaties, die
in hoofdstuk 6 eveneens werden toegepast gingen uit van een andere variabelenlijst en hadden een ander oogmerk).

24

Ook hier weer een duidelijke eerste factor, algemene satisfactie, waarnaast
verdere dimensies niet van betekenis zijn.

Bron: Geïntegreerd Milieuonderzoek

Tenslotte nog het resultaat van een door het SCP uitgevoerde factoranalyse
op een NIPO-survey uit 1976 onder 900 respondenten die samen het Nederlandse
deelbestand vormden in een enquête onder EEG-ingezetenen,
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Op grond van de geraadpleegde onderzoeken, inclusief het LSS, waarover in
het volgende hoofdstuk meer, is het bestaan van een factor algemene satisfactie, die een belangrijk deel van de variantie in alle mogelijke satisfactievragen verklaart, plausibel te achten. Mede op grond van de tot dusver
in het materiaal van anderen gevonden determinanten van satisfactie, rijst
het vermoeden dat deze algemene satisfactie een uiterst subjectgebonden
kenmerk zou kunnen zijn, of, eenvoudiger gezegd, een persoonlijkheidskenmerk of psychische eigenschap. In het volgende hoofdstuk zal deze veronderstelling met behulp van LSS-materiaal, voorzover dat hier nog niet ter
sprake kwam, verder onderzocht worden.
Sommige satisfacties laden bijna steeds hoog, andere stelselmatig laag op
deze algemene factor. Een vraag naar de satisfactie met het leven in het
algemeen geeft hoge correlaties met de algemene factor, een vraag naar de
satisfactie met de woning lage. Huwelijk en gezin laden vermoedelijk vrij
hoog op de factor, maar hierover zijn weinig gegevens beschikbaar.
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3. Het referentiekader
In het tot dusver gehanteerde model werd gevonden satisfactie afhankelijk
gesteld van subject- en objectgebonden variabelen. Om nogmaals een voor dit
doel veel gebruikte deelsatisfactie als voorbeeld te nemen: woonsatisfactie
werd afhankelijk gemaakt van de kenmerken van de woning enerzijds en kenmerken van de bewoner anderzijds. Tot deze laatste behoren zulke factoren als
sexe, leeftijd, inkomen, burgerlijke staat en persoonlijkheidskenmerken.
In sommige surveys, vooral degenen, die zich speciaal op een deelsatisfactie
richten, wordt meer informatie verzameld. In het geval van woonsatisfactie
zal meestal een vraag naar de kenmerken van de vorige woning, alsmede een
vraag naar de woonduur in de huidige woning, worden gesteld. Hierachter ligt
het denkbeeld dat het oordeel van de respondent mede afhangt van de situatie, waarmee hij zijn actuele situatie vergelijkt.
Door introductie van dergelijke situaties met referentieve waarde is een
betere verklaring of predictie van geregistreerde satisfactie stellig te
maken. Men beschikt met het referentiekader niet alleen over de objectieve
omstandigheden en de kenmerken van het subject, maar bovendien over de maatlat, die het individu bij beoordeling van de situatie hanteert. De hele gang
van zaken bij de totstandkoming van een bepaalde evaluatie wordt explicieter
(zie ook hoofdstuk 2, model).
Situaties met referentieve waarde kunnen, behalve de (als voorbeeld gegeven)
vorige situatie ook zijn: de situatie van groepen tot wie het subject denkt
te behoren of tot wie hij zou willen behoren; voorts de situatie die hij,
meer in het bijzonder, voor zichzelf geslaagd acht, zijn aspiratie-niveau.
Referentiekader-variabelen zijn in principe subjectgebonden. Het gaat om
individuele percepties van individueel geselecteerde situaties tegen de
achtergrond waarvan individuele evaluaties plaatsvinden. Alhoewel een individueel referentiekader zeker unieke trekken bevat en ook vanuit dit gezichtspunt beschouwd kan worden, zal het duidelijk zijn dat een dergelijk
kader ook tot op grote hoogte sociaal bepaald is; het is dit bijna per definitie.
Iemand kiest geen willekeurige situaties om zijn referentiekader te formeren; het is grotendeels gegeven door de groepen waartoe hij behoort en de
situaties die hij regelmatig ontmoet. De maatstaven die hij hanteert zijn
milieu-gebonden. Dit feit heeft bij voorbaat een reducerende invloed op de
variantie in satisfacties met bepaalde objecten waarvan de kwaliteit op
eenzelfde manier milieugebonden is. Zonder een dergelijke notie zouden
overeenkomsten in satisfactie, tegen de achtergrond van verschillen in objectieve omstandigheden, geheel moeten worden toegeschreven aan strikt
persoonlijke kenmerken van het subject. Ook voor de omgekeerde situatie,
die van verschillen in satisfactie tegen de achtergrond van identieke objectieve omstandigheden zou een dergelijke verklaring dan te hulp moeten
worden geroepen. Ten onrechte: het ligt immers meer voor de hand dat dezelfde 40 m2 tuin niet dezelfde mate van satisfactie verschaffen aan een plattelander en een grote-stadsbewoner.
Met de betekenis van, voor de hand liggende, collectieve referentiekaders
(zoals stad - platteland in bovengenoemd voorbeeld) kan in het satisfactieonderzoek vrij eenvoudig rekening worden gehouden. Als echter meer geïndividualiseerde beoordelingsmaatstaven een rol spelen en het te beoordelen
object complexer van aard is, kan het begrip referentiekader alleen nog
maar langs de weg van uitvoerige ondervraging zijn plaats in surveys vinden. Dit moet dan ook nog vrij subtiel gebeuren, aangezien een referentiekader, evenmin als een satisfactie, een verschijnsel is dat zich los van
het erover rapporterende individu laat waarnemen. Ook een referentiekader
bestaat, in zijn geoperationaliseerde vorm, uit percepties en opinies van
"hoe andere mensen het hebben", "hoe de situatie vorig jaar was", etc.

27

Daarbij speelt de neiging van mensen om consistent te zijn of te schijnen
ook weer een rol. In het LSS was voor een dergelijke uitvoerige en subtiele inventarisatie geen plaats. Uit de literatuur kan wel het een en ander
worden afgeleid.
Campbell c. s. 25) demonstreerden aan de hand van een kleine steekproef dat
de predictie van satisfactie met de woning en van satisfactie met de woonbuurt door invoering van individuele referentiekaders een hoge mate van
nauwkeurigheid kan bereiken.
De sterkste voorspelling van beide deelsatisfacties kwam tot stand vanuit
het verschil tussen aspiratie-niveau (waardering van de beste situatie
waarop de respondent kan hopen) en de waardering van de actuele situatie
(R2 varieert van 30% tot 80%, afhankelijk van de gebruikte schaal!). Het
verband berustte evenwel gedeeltelijk op contaminatie, aangezien de waardering van de huidige situatie aan beide kanten van de vergelijking voorkwam. Een dergelijke operationalisering van het begrip referentiekader heeft
ook weinig praktisch nut, juist omdat zij geschiedt vanuit een bekendheid
met de afhankelijke variabele (de satisfactie met de actuele situatie),
waarvan de voorspelling beoogd wordt. Interessant is echter het feit dat
het verschil in waardering van de best mogelijke situatie en de actuele
situatie snel daalde naarmate respondenten ouder waren (p. 180). De relatief
hoge mate van tevredenheid bij ouderen met allerlei situaties wordt wel op
deze wijze verklaard. Binnen dit type verklaring zijn dan nog varianten.
Eén variant wijst op het bestaan van een, aan generatie gebonden, collectief referentiekader. De oudere generatie zou haar waardering van de huidige situatie vormen aan de hand van een standaard, die uit een vroegere
periode, met minder welvaart en minder voorzieningen, stamt. Een andere
verklaring wijst op een per individu optredend accommodatie-proces, waarbij men enerzijds de huidige situatie zoveel mogelijk op het peil van het
aspiratie-niveau brengt, anderzijds dit aspiratie-niveau, berustend, laat
zakken tot een meer bereikbaar niveau. Dit accommodatie-proces zou met
toename van de leeftijd vorderen.
De kloof tussen aspiraties en de ervaren actuele situatie, werd in het
materiaal van Campbell c. s., ook met de hoogte van de opleiding geringer.
Hoe lager het aantal jaren opleiding, hoe geringer de discrepantie. Gedeeltelijk viel dit effect samen met dat van leeftijd en werd daardoor verklaard. Voor een ander deel bleef het, ook na correctie van leeftijdsverschillen, bestaan. Ter verklaring van dit verschijnsel werd de hypothese
van de beperkte horizon te hulp geroepen. Naarmate iemand minder opleiding
heeft, bezit hij minder kennis van andere situaties dan de zijne en is zijn
referentiekader meer beperkt tot datgene, wat hij in zijn onmiddellijke omgeving waarneemt. De discrepantie tussen situaties met referentieve waarde
en de feitelijke situatie blijft daarmee beperkt. Tevredenheid is het gevolg.
Situaties, waarin het verschijnsel referentiekader zich ineens sterk kan
manifesteren, ontstaan bij veranderingen in levensomstandigheden. Het referentiekader voor de beoordeling van de nieuwe situatie wordt, naar verondersteld mag worden, tot op grote hoogte bepaald door de vorige situatie.
Studie van veranderingen in de levenssituatie en hun repercussies voor de
satisfactie kan overigens vanuit andere gezichtspunten ondernomen worden
dan die van het referentiekader. Dergelijke studies kunnen ook deel uitmaken van een valideringsprocedure, berustend op de gedachte dat verbetering of verslechtering van omstandigheden zich moet weerspiegelen in toename of afname van satisfactie met die omstandigheden of met het leven in
het algemeen. Andere studies zijn weer gericht op d e gevolgen van plotselinge negatieve veranderingen (ziekte, persoonlijk verlies, degradatie,
mislukking) in termen van stress, waarvan satisfactie een negatieve indicator kan zijn. Deze benaderingen vereisen omvangrijk longitudinaal onderzoek.
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Voor de bepaling van de referentieve betekenis van een vroegere situatie in
het satisfactie-onderzoek volstaat echter een retrospectieve opzet.
Zo verklaarde Burie26) de satisfactie met enkele onderdelen van de woonsituatie o. a. uit de objectieve kenmerken van de vorige situatie met betrekking tot die aspecten, of meer precies, uit de discrepantie tussen vorige
en huidige situatie, voor wat deze kenmerken betreft. Voor recentelijk verhuisden bleek de invloed van deze discrepantie op de satisfactie, die zij
toonden, sterker dan voor de totale steekproef. Voor alle respondenten kon
18% van de variantie in de satisfactie met de grootte van de ouders-slaapkamer worden toegeschreven aan het grootte-verschil tussen deze vertrekken
op het huidige en op het vorige adres; voor de kortelings verhuisde respondenten (minder dan 2 jaar op het huidige adres) liep dit op tot 31%. Het
betreft hier wel een zeer concreet en verder ook nog geselecteerd onderdeel
van de woonsituatie. Bij een ander kenmerk, te weten het aantal kamers van
de woning, trad de invloed van een verschil tussen huidige en vorige situatie nauwelijks aan het licht.
Introductie van het begrip referentiekader in de vorm van een verschil tussen huidige en vorige situatie zal vooral daar waar verandering optrad, aanzienlijke verklaringswinst ten aanzien van de waargenomen satisfactie opleveren. Men bedenke hierbij echter dat veranderingen, die het resultaat zijn
van zelf genomen beslissingen, al gauw gerechtvaardigd worden. Ontevredenheid met een zelf gecreëerde conditie impliceert immers een situatie van
cognitieve dissonantie, die moeilijk verdragen wordt. De vraag die zich, na
deze overweging, aandient, is of de satisfactie die het gevolg is van de
reductie van cognitieve dissonantie wel satisfactie mag heten. Voorzover
respondenten erop uit zijn de interviewer een bepaald beeld van zichzelf
voor te schotelen, is het aannemelijk dat inderdaad een minder "echte"
satisfactie wordt gemeten. Elke meting die onderhevig is aan "social desirability"-gedrag van het subject boet aan validiteit in. Reductie van cognitieve dissonantie speelt zich echter, zeker voor een deel, onbewust af.
De eruit resulterende satisfactie zou alleen op diepte-psychologische
gronden van een meer autentieke satisfactie kunnen worden onderscheiden.
Situaties met referentieve betekenis namen vooral in Burie's verklaringsmodel van woonsatisfactie een vooraanstaande plaats in. Hij onderscheidde
daarbij het aspiratie-niveau, de vorige situatie, het normaalbeeld (de
situatie waarin de meeste mensen zich volgens de respondent bevinden) en
de situatie, die de respondent vanuit zijn jeugd kent. Samen verklaarden deze
referentiekaders, in termen van verschillen met de huidige situatie, omstreeks 40% van de variantie in elk van de door Burie gekozen onderdelen
van de woonsituatie. Een predictie, die zich van het aspiratie-niveau
alleenbediende, kwam niet veel lager uit. Ook met behulp van uitsluitend
objectkenmerken en persoonsvariabelen kwam Burie echter nog tot aanzienlijke
percentages verklaarde variantie. Voor wat betreft satisfactie met het aantal kamers van de woning daalde het percentage verklaarde variantie bijvoorbeeld van 39% tot een nog zeer respectabele 30%, als afgezien werd- van de
referentiekaders van de respondent. 27) Het feit dat men in het LSS in het
geheel niet over de beoordelingsmaatstaven van de respondent beschikt, behoeft dus niet rampzalig te zijn.
De belangrijkste conclusies m. b. t. het verschijnsel referentiekader zijn nu
de volgende:
- referentiekaders hebben een belangrijke functie bij de interpretatie van
gevonden verbanden;

29

- hantering van referentiekaders als onafhankelijke variabelen in satisfactieonderzoek levert vermoedelijk in veel gevallen verklaringswinst op;
bij het niet expliciet betrekken van dergelijke variabelen in survey's
blijft de schade echter beperkt, vermoedelijk omdat deze variabelen gecorreleerd zijn met persoonskenmerken, die gewoonlijk wèl meedraaien; impliciet zijn daarmee beoordelingsmaatstaven van respondenten altijd in
de satisfactie-verklaring betrokken;
- wil men het referentiekader expliciet in satisfactie-surveys
betrekken,
dan kan men zich in normale gevallen beperken tot het aspiratie-niveau
van de respondenten, als meest invloedrijk aspect van dit referentiekader. Zowel Campbell's als Burie's resultaten wijzen in deze richting.

4. Samenvatting
In dit hoofdstuk werden de determinanten van satisfactie bepaald aan de hand
van de literatuur. Enkele grote Amerikaanse surveys: lieten zien dat satisfactie met het leven in het algemeen uitstekend werd verklaard door een
aantal deelsatisfacties samen, maar slechts in geringe mate werd beïnvloed
door levensomstandigheden en persoonskenmerken (in dit verband beide te
beschouwen als objectgebonden variabelen), Deelsatisfacties lieten zich
beter door relevante levensomstandigheden verklaren, maar toch nog in zo
een geringe mate, dat een aanzienlijke invloed van subjectgebonden (in de
persoonlijkheid gelegen) determinanten kon worden verondersteld.
Het is opmerkelijk dat satisfacties onderling steeds duidelijke correlaties ver
toonden. Factoranalyses op deelsatisfacties leverden steevast een factor op
die een aanzienlijke gemeenschappelijke variantie vertegenwoordigde. Juist
omdat deze satisfacties niet sterk correleerden met objectieve levensomstandig
digheden, kan de veronderstelling worden geopperd dat een persoonlijke geneigdheid tot het uiten van satisfactie tenminste een deel van deze gemeenschappelijke variantie veroorzaakte.
Een groep variabelen, waarvan de invloed minder goed gekwantificeerd kon
worden, maar die mede tot de determinanten van satisfactie behoort, is gelegen in het referentie-kader dat mensen bij de beoordeling van situaties
hanteren. Op grond van d e literatuur werd geconcludeerd dat het ontbreken
van operationalisaties hiervan in het LSS niet fataal behoeft te zijn. Voor
verdere conclusies zij verwezen naar d e betreffende paragraaf.
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Hoofdstuk 5 Determinanten van satisfactie: een onderzoek aan de hand van.
het LSS
1. Inleiding
Voor degenen, die deze publicatie raadplegen alleen vanwege zijn empirische
bijdrage tot de studie van satisfactie hier nogmaals enkele noodzakelijke
inleidende opmerkingen.
De aanwezigheid van een omvangrijke bron van gegevens, het LSS 1974 en 1977
vormde het belangrijkste motief tot publicatie van dit cahier.
In het LSS zijn een aantal vragen naar satisfactie opgenomen, naast een
veelheid van items op het gebied van wonen, werken, maatschappelijke positie, gezondheidstoestand, vrije tijdsbesteding en maatschappelijke participatie. Het doel van dit survey, dat tot dusver 2 maal werd gehouden op
representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en
ouder (N=4805 en N=3905) was niet om gerichte probleemstellingen te onderzoeken; het had eerder een algemene situatie-beschrijvende functie, waarin
de relatie tussen verschillende levensgebieden, centraal stond. De resultaten hebben al op verschillende manieren hun weg gevonden naar publicaties
van dit Bureau, onder meer naar het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel
Rapport.
Zoals de meeste surveys kent het LSS zijn beperkingen. Er werd reeds op gewezen dat het materiaal weinig licht werpt op de persoonlijkheidskenmerken
en referentiekaders van respondenten, die in de verklaring van satisfactie
toch onvermijdelijk een rol spelen. Ware het survey speciaal opgezet om een
studie van satisfactie te maken, dan zou het zeker op deze punten enige
verdieping hebben ondergaan.
Schaars zijn ook de vragen, die opheldering zouden kunnen geven over de
betrouwbaarheid van de satisfactie-items, alsmede over de mate waarin deze
blootstaan aan (vooral positieve) vertekening ten gevolge van social desirability-overwegingen bij de respondenten.
De verklaring van satisfactie, die hierna gepresenteerd wordt, blijft al
met al, op een nogal globaal niveau. Verfijning aan de hand van volgende
surveys is misschien mogelijk.
In dit hoofdstuk valt de nadruk op het verschijnsel satisfactie met het
leven in het algemeen, ook wel als algemene satisfactie aangeduid, in tegenstelling tot de deelsatisfacties met afzonderlijke levensgebieden, die daarna aan de orde zullen komen. Conform aan de in hoofdstukken 1 en 2 geschetste probleemstelling zullen de determinanten ondergebracht worden in grote
categorieën waarbij het onderscheid subject-gebonden/object-gebonden een
belangrijke rol speelt.
De relatie tussen de verschillende variabelen wordt onderzocht met behulp
van een simpel model, dat puur logisch gesproken het meest plausibel leek.
Mogelijke meer ingewikkelde verbanden, die grafisch ook moeilijk zijn weer
te geven (interactie-effecten) worden gedeeltelijk in het volgende hoofdstuk afzonderlijk geëxploreerd.
2. Satisfactie, enkele verdelingskarakteristieken
Uit satisfactie-onderzoeken blijkt dat de respondenten over het algemeen
blijk geven van grote tevredenheid over hun leefsituatie of aspecten daarvan. Zelfs in situaties waarin men op zijn minst een terughoudend oordeel
zou kunnen verwachten, valt vaak de beoordeling onverwacht gunstig uit.
Verklaringen voor dit verschijnsel worden enerzijds gezocht in faktoren van
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referentieve aard (welke beoordelingsmaatstaven worden gehanteerd, met welke personen of situaties vergelijkt men zich) en anderzijds in een neiging
tot positieve antwoorden zonder meer.
Een dergelijke positieve geneigdheid wordt toegeschreven aan het verlangen
van de respondenten een gunstig beeld van zichzelf te geven (sociale wenselijkheid)en aan het mechanisme van dissonantie-reductie.
Ook de resultaten van het LSS 1974 laten een hoge graad van tevredenheid
zien, zoals tabel 5.1 duidelijk maakt. De scheefheid van de verdeling is
hier overigens minder dan bij vele in de literatuur gevonden satisfactiematen waarbij meestal meer dan 80% van de respondenten boven het tevredenheidsniveau van de middelste schaalcategorie terecht komt. Dit komt omdat
de in het LSS gehanteerde satisfactieschaal zelf al in positieve richting
is vertekend. De middelste schaalcategorie is semantisch gesproken niet
neutraal, zoals dat in de meeste satisfactieschalen het geval is, maar vertegenwoordigt al een positieve opvatting. Uit oogpunt van differentiatie tussen respondenten
en van statistische verwerkbaarheid mag dit een voordeel
heten.

32

Omschrijving satisfactie items
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

In welke mate bent U tevreden
ogenblik leidt?
In welke mate bent U tevreden
In welke mate bent U tevreden
In welke mate bent U tevreden
kinderen, echtgeno(o)t(e)?
In welke mate bent U tevreden
positie?
In welke mate bent U tevreden
In welke mate bent U tevreden
(werk, school, huishouden).
In welke mate bent U tevreden
In welke mate bent U tevreden
opleiding die U hebt gehad?

met het leven dat U op het
met Uw gezondheid?
met Uw vrienden- of kennissenkring?
met Uw naaste familieleden (ouders,
met Uw financiële en maatschappelijke
met de maatschappij waarin wij leven?
met Uw dagelijkse bezigheden?
met Uw woonsituatie?
met de mogelijkheden van onderwijs en

Enigszins apart staat het item waarin gevraagd wordt naar de satisfactie
met de maatschappij. Ruim 30% van de respondenten geeft blijk van een zekere onvrede. Gezien tegen de achtergrond van het feit dat het percentage
personen dat op een bepaald leefgebied (wonen, werken, inkomen e. d. ) ontevreden is niet boven de tien komt, mag dit feit op zijn minst merkwaardig
genoemd worden.
Een multiple regressie analyse waarbij getracht werd de variantie in het
betreffende item te verklaren vanuit een aantal persoonskenmerken en een
aantal leefsituatie-karakteristieken leverde weinig resultaat op. De,
stapsgewijs opgebouwde, verklaarde variantie kon slechts voor 1 à 4% aan
de leefsituatie-karakteristieken worden toegeschreven en voor 0 à 1% aan
de persoonskenmerken. *) Het tevredenheidsoordeel over de maatschappij lijkt
vrij onafhankelijk te zijn van iemands maatschappelijke positie. Het is
onduidelijk welk type onvrede wel met dit item gemeten wordt.
Het is niet eenvoudig een instrument te ontwikkelen dat in staat is vast te
stellen in welke mate er sprake is van een positieve vertekening in het
tevredenheidsoordeel. Indien een dergelijke positieve vertekening in verschillende mate zou optreden bij verschillende categorieën van personen
zouden de uitslagen problematisch worden. Er wordt dan immers naast een ver
schil in tevredenheid ook een verschil in antwoordgeneigdheid geregistreerd
Campbell c. s. hebben getracht door middel van enkele testvragen de omvang
van dit verschijnsel vast te stellen. Een correlatie-analyse tussen de sociale
wenselijkheidsschaal enerzijds en de satisfactie-items anderzijds
wees uit dat er weliswaar gesproken kan worden van een verband tussen de
hoogte van de satisfactie en de score op de sociale wenselijkheidsschaal,
maar de mate van deze samenhang bleek betrekkelijk gering en hield nauwelijks verband met enkele relevant geachte persoonskenmerken. De meest geprononceerde differentiatie in antwoordgeneigdheid bood de faktor leeftijd.
Oudere mensen zijn blijkbaar geneigd een positiever oordeel te vellen dan
men op grond van hun leefsituatie zou mogen verwachten. Voor een verklaring
van dit verschijnsel zie nogmaals hoofdstuk 4, paragraaf 3.
Het bescheiden beeld dat het geheel van correlaties te zien geeft, doet
Campbell c. s. tot de conclusie komen dat de geconstateerde systematische
vertekeningen de gevonden resultaten niet noemenswaardig aantasten.
Overigens is in het LSS rekening gehouden met de te verwachten positieve
scheefheid. De schaalposities bij de satisfacties worden zodanig gekozen
dat differentiatie vooral plaatsvond aan de rechter, tevreden, kant van de
verdeling.

* Voor een omschrijving van geselecteerde leefsituatie karakteristieken en persoonskenmerken zie
par. 4 van dit hoofdstuk. Deze analyse is apart uitgevoerd voor werkenden en niet-werkenden.
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Naast gemiddelden werden spreidingen in de verdeling van satisfactie-items
onderzocht. Deze zijn vooral interessant daar waar zij uiteenlopen voor
verschillende categorieën van personen en voor verschillende omstandigheden
waarin de subjecten verkeren.
In het LSS werden standaardafwijkingen van de verschillende satisfactieitems voor eenaantal persoonskenmerken bepaald. Slechts voor de variabelen
leeftijd en opleiding konden betekenisvolle differentiaties worden vastgesteld.
Naarmate men een hogere leeftijd heeft, blijkt de variatie in het item "satisfactie met de gezondheid" vrijwel monotoon toe te nemen, hoewel het
beeld voor 1977 wat grilliger verloopt dan voor 1974. Bij de andere satisfactie-items treedt dit effect evenwel niet of nauwelijks op. Het lijkt
daarom plausibel dat er in dit geval sprake is van een variantie-effeet
waarin zich werkelijke heterogeniteit weerspiegelt; dat wil zeggen, naarmate mensen ouder worden, nemen de feitelijke verschillen in gezondheid toe,
hetgeen in het tevredenheidsoordeel tot uitdrukking wordt gebracht. Uit de
cijfers blijkt dat dit effect zich rond het vijftigste levensjaar stabiliseert (grafiek 5. 1)

Verder blijkt dat hoe hoger de opleiding hoe meer men geneigd is in het
middengebied van antwoordmogelijkheden te scoren. Deze tendens is, hoewel
zij vrijwel alle satisfactie-items betreft, betrekkelijk zwak (tabel 5. 2)
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Men kan zeker niet stellen dat personen met een hogere opleiding uitgesproken middengebied scoorders zijn evenmin personen met een lagere opleiding
uitgesproken extreme scoorders zijn.
3. Determinanten van satisfactie: een model
Tot dusver werden bij de verklaring van waargenomen satisfactie een aantal
variabelen-complexen onderscheiden. Dit waren situatiekenmerken, persoonskenmerken, persoonlijkheidskenmerken en kenmerken van het referentiekader,
(waarbij aangetekend werd dat een andere indeling nl. die tussen subjecten objectgebonden variabelen hierop soms moeilijk te superponeren valt o. a.
omdat zij met het soort satisfactie varieert).
De genoemde variabelen-complexen vindt men in de meeste modellen terug. De
determinanten van satisfactie met het leven in het algemeen en de determinanten van satisfactie met bepaalde levensgebieden zijn echter niet geheel
op dezelfde wijze te structureren. In veel satisfactie-modellen wordt dit
probleem opgelost door satisfactie met het leven aan te duiden als resultaat van de deelsatisfacties, die zelf weer het resultaat zijn van de werking van de drie genoemde variabelen-complexen. Abstraherend van per auteur verschillende bijzonderheden, verkrijgt men voor de verklaring van
satisfactie dan een model als afgebeeld op pagina 1 1 (hoofdstuk 2).
Dit model wordt vervolgens (op grond van in hoofdstuk 2 genoemde overwegingen) tot de volgende vorm teruggebracht.

In dit vereenvoudigde model ontbreekt dus de invloed van het referentiekader, waarvoor in het LSS geen indicatoren aanwezig waren. De aandacht
zij erop gevestigd dat situatie-kenmerken en deelsatisfacties een indexteken met zich dragen om aan te geven dat zij betrekking hebben op verscheidene levensterreinen. Satisfactie met het leven wordt dus verklaard
door een aantal deelsatisfacties i.
Levenssatisfactie (de Index of Well-Being van Campbell c. s., Bradbury's
affectenbalans, Andrews en Withey's "how do you feel about your life as
a whole") wordt in het LSS gegeven door de vraag "In welke mate bent U
tevreden met het leven dat U op het ogenblik leid?".
De veronderstelling van het model is dus, dat de tevredenheid van mensen
met het leven in het algemeen afhangt van de mate waarin zij tevreden zijn
over hun woonsituatie, hun werkomstandigheden, hun vrienden en kennissen,
hun gezondheid etc. Deze zijn weer terug te voeren op de feitelijke woonsituatie, arbeidsomstandigheden, vriendschapsrelaties etc. zoals deze in
het leven van de betreffende subjecten optreden. De invloed van persoonskenmerken behoeft eigenlijk alleen in verband met deelsatisfacties gescheiden gehouden te worden van die van situatiekenmerken, omdat het verschil
dan samenvalt met dat tussen subject- en objectgebonden variabelen. *)
*

In een bepaalde context is een persoonskenmerk moeilijk te onderscheiden van een objectieve
situatie. Inkomensniveau is dan b. v. op te vatten als kenmerk van de persoon ofwel als kenmerk
van zijn situatie. Zie ook hoofdstuk 2.
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Het model gaat uit van de veronderstelling dat alle satisfacties, zowel
deelsatisfacties als de satisfactie met het leven in het algemeen, onderhevig zijn aan persoonlijkheidsinvloeden, in die zin dat er meer en minder
tevreden mensen zullen zijn, die over de hele linie blijk geven van meer
of minder satisfactie, zonder dat dit aan hun situatie- of hun persoonskenmerken kan worden toegeschreven.
Het model is in zijn eenvoud aangepast aan de beschikbare data. Aan allerlei niet onderzochte verbanden kon empirisch weinig inhoud worden gegeven,
terwijl zij in het kader van de probleemstelling van dit Cahier ook niet
zo gewichtig leken.
Het model laat zich voorts niet uit over de wijze waarop de deelsatisfacties in combinatie de satisfactie met het leven in het algemeen zouden
kunnen beïnvloeden; het wekt daarmee de indruk dat alle deelsatisfacties
onafhankelijk van elkaar, verbonden zijn met de levenssatisfactie. Mogelijke interactie-effecten of drempelwaarden in het correlatiepatroon
(waarover verderop meer) worden hier buiten beschouwing gelaten. Ook is
aangenomen dat elke deelsatisfactie een eigen directe bijdrage levert aan
variantie-verklaring in de afhankelijke variabele. Het is immers niet in
te zien, waarom deelsatisfacties betrekking hebbend op zulke uiteenlopende
terreinen als wonen, gezondheid en vriendschapsrelaties etc., niet elk
hun eigen bijdrage zouden leveren!
4. De beschrijving van de variabelen
Het LSS 1974 laat een empirische invulling toe van een drietal variabelencomplexen: persoonskenmerken, situatie-kenmerken en (deel)satisfactiesIn het LSS 1977 zijn bovendien nog persoonlijkheidskenmerken opgenomen.
De satisfactie-items zijn met hun verdelingskarakteristieken reeds weergegeven in tabel 5. 1. Acht van deze items hebben betrekking op de tevredenheid met een specifieke leefsituatie. In het resterend item wordt gevraagd
naar de satisfactie met het leven dat men leidt.
Het item waarin gevraagd werd naar de satisfactie met de maatschappij
bleek zich merkwaardig te gedragen (zie par. 5. 1). Om deze reden is afgezien van het opnemen van dit item in het variabelenschema. Er resteren aldus 8 satisfactie-items welke geschikt werden bevonden voor verdere analyse
Zij zijn in onderstaand schema weergegeven.
Deelsatisfacties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

satisfactie met
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

de woonsituatie
" naaste familie
" vrienden- en kennissenkring
" gezondheidstoestand
" dagelijkse bezigheden
" financiële en maatschappelijke positie
" opleiding die men heeft genoten (alleen
voor 1977)

Voorts:
8. satisfactie met het leven dat men leidt.
Op grond van het LSS 1974 zijn alle beschikbare variabelen geselecteerd
die indicatief werden geacht voor iemands leefsituatie. De gevolgde benaderingswijze kan in dit opzicht empiristisch genoemd worden. De lijst van
geselecteerde leefsituatie-kenmerken is, hoewel vrij omvangrijk, uiteraard niet uitputtend. Zo ontbreken indicatoren die betrekking hebben op
voorzieningen in de wijk of gemeente waar men woont. De woonsatisfactie
zal tot op zekere hoogte wel afhankelijk zijn van de nabijheid of bereik-
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baarheid van voorzieningen als openbaar vervoer of de hoeveelheid groen.
Vanzelfsprekend is er een zekere overlap tussen verschillende van de geselecteerde indicatoren. Een ander probleem is dat de geselecteerde indicatoren voor verschillende categorieën van personen mogelijkerwijs van
verschillende betekenis zijn. Hierop wordt teruggekomen. Tenslotte behoeft
de keuze van de indicatoren voor iemands sociale contacten enige toelichting. Het is evident dat de keuze van indicatoren op dit leefgebied
enigszins willekeurig is. Het terrein laat zich immers moeilijk op objectieve wijze beschrijven.
Beoogd is een indicatie voor de mate waarin iemand buiten de directe werksfeer en gezinssituatie aan het maatschappelijk leven participeert. De
drie geselecteerde indicatoren hangen waarschijnlijk in belangrijke mate
samen met de mogelijkheden tot het aangaan en onderhouden van sociale
contacten.
De geselecteerde leefsituatie-karakteristieken (objectieve situatie-kenmerken) zijn in onderstaand schema weergegeven. Voor meer details wordt
plaatselijk verwezen naar vragen van de LSS-vragenlijst 1977, die in dit
Rapport is opgenomen als bijlage 1.

* Voor

1974 is geen aparte analyse voor werkenden uitgevoerd.
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-

arbeidstijden
onregelmatige werktijden
beroep handarbeider
beroep lagere employé
zelfstandige met een gering huishoudinkomen

geselecteerd
voor
1974 1977
+
+
+
+
+
+
+
+

financiële en maatschappelijke positie

-

inkomensbron huishouden is bijstand
netto gezinsinkomen
aantal duurzame consumptiegoederen
bezit auto
opleidingsniveau

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Enkele van geselecteerde leefsituatie-indicatoren kunnen meerdere leefgebieden en daarmee ook meerdere deelsatisfacties beslaan. Zo zou men op
goede gronden het uit het arbeidsproces verworven inkomen zowel kunnen
onderbrengen bij de dagelijkse bezigheden (extrinsieke arbeidskenmerken)
als bij de financiële en maatschappelijke positie.
In het LSS zijn ook enkele leefsituatie-indicatoren die waarschijnlijk
sterk onderhevig zijn aan de wijze waarop het subject percipieert. De
mogelijkheid van bij voorbaat optredende samenhang met de satisfactieitems is reden geweest om deze meer subjectgekleurde indicatoren niet
te gebruiken als leefsituatie-indicatoren.
Tot deze categorie behoren de volgende enquête-items:
-

ontplooiingsmogelijkheden die men ziet in het werk (alleen werkenden)
oordeel over contacten in de buurt
last die men ondervindt van milieuverontreiniging
(on)-behagen in huishoudelijk werk (alleen niet-werkenden)

Persoonskenmerken (hier minimalistisch omschreven)
-

respondent is gescheiden
respondent is weduwe of weduwnaar
leeftijd respondent
geslacht respondent
omvang huishouden

Persoonlijkheidskenmerken (LSS 1977)
Het LSS 1977 bevatte enkele schalen, die bedoeld waren om sterk aan het
subject-gebonden uitingen te registreren. Met een groot woord zijn zij
"persoonlijkheidskenmerken" genoemd. Het betreft de volgende variabelen:
- 10 geselecteerde items uit de A. B. V. van Wilde (alleen de N-factor
hieruit) bedoeld om neurotische labiliteit te meten (LSS 1977, vr. 916)
- de VOEG van Dirken, bestemd om stress te indiceren, maar dan langs meer
somatische weg (LSS 1977, vr. 915)
- schalen voor positief en negatief affect, ontleend aan Bradburn, betrekking hebbend op recente gevoelens en stemmingen (LSS 1977. vr. 700)
- MI (Misanthropie), ontleend aan Heunks, ter meting van het vertrouwen
in de medemens (LSS 1977, vr. 701, oneven items)
- MA (Maatschappelijke aliënatie), eveneens ontleend aan Heunks, om vast
te stellen in welke mate de respondent de verantwoordelijkheid voor
zijn lot bij de maatschappij legt. (LSS 1977, vr. 700, even items)
Voor nadere bronvermelding bij deze schalen, zij verwezen naar de lijst
van geraadpleegde literatuur achter in dit Cahier.
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5. Een empirische invulling van het verklaringsmodel *)
Thans wordt nagegaan in welke mate en op welke wijze de satisfactie met
het leven (het antwoord op de vraag: "in welke mate bent U tevreden met
het leven dat U leidt") verklaard wordt door de nogal uitgebreide lijst
van in het voorgaande genoemde variabelen. Deze worden hiertoe gegroepeerd, in enkele categorieën, te weten situatiekenmerken persoonskenmerken
persoonlijkheidskenmerken en deelsatisfacties, welke categorieën overeenkomen met de modelvariabelen van figuur 5.1.
Allereerst blijkt dat levens -satisfactie slechts in beperkte mate wordt
verklaard door een toch wel indrukwekkende lijst van in het totaal 30
leefsituatie- en persoonskenmerken (excl. dagelijkse bezigheden en de zgn.
subjectgekleurde leefsituatieindicatoren). Samen verklaren deze variabelen
niet meer dan ongeveer 10% van de variantie in de satisfactie met het leven. Eenvoudig gezegd: verschillen in levensomstandigheden, in sexe, leeftijd, opleiding etc. voorspellen nauwelijks verschillen in tevredenheid met
het leven. Dit betekent niet dat mensen onverschillig zijn ten aanzien van
de omstandigheden waaronder zij leven. De tot uiting gebrachte tevredenheid staat mede onder invloed van factoren als het gehanteerde referentiekader en de reductie van cognitieve dissonnantie, waarover in hoofdstuk
2 en 4 gesproken werd. Dergelijke factoren zullen de neiging hebben de
verschillen in geuite tevredenheid te drukken en daarmee het verband met
levensomstandigheden te verzwakken.
Een aanwijzing omtrent het optreden van een mitigerende variabele "beoordelingsmaatstaven", waarin het meer gecompliceerde model in fig. 2.1 nog
voorziet (referentiekader), zal naar aanleiding van de afzonderlijke deelsatisf acties, later, volgen.
Numeriek veel belangrijker determinanten van de satisfactie met het leven,
worden gevonden in de deelsatisfacties. Deze verklaren samen nog eens 35
à. 36% van de variantie in de tevredenheid met het leven. Voert men in de
multipele regressie-analyse eerst deze deelsatisfacties in en vervolgens
pas de leefsituatie-kenmerken en persoonskenmerken, dan verklaren deze
laatste beide categorieën nog maar omstreeks 1% van de variantie in de
levenssatisfactie. Het lijkt erop dat de bijdrage van de leefsituatieen persoonskenmerken, die toch al betrekkelijk gering is, geheel via de
deelsatisfacties verloopt. Het hele patroon is in overeenstemming met de
voorstelling van zaken, zoals die in de literatuur nogal eens wordt aangetroffen. De pijlen in fig. 5. 1 die een directe verbinding vormen tussen
situatie- resp. persoonskenmerken en satisfactie met het leven, kunnen eigenlijk wel vervallen. De verbanden lopen bijna geheel langs het volgende pad:

De gegevens, die
eens samengevat:

*

het

model

ondersteunen,

worden

in

de

volgende

tabel

nog

In deze en volgende paragrafen wordt, tenzij anders vermeld, uitgegaan van het LSS 1977. De resultaten
welke het LSS 1974 gaf, zijn veelal 'tussen haakjes vermeld. Bovendien is de rapportage gebaseerd op de
gehele populatie (18 jaar en ouder) uitgezonderd thuiswonende kinderen.
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Situatie- en persoonskenmerken werden in dit verband samengevoegd tot één
categorie. De bijdrage van de persoonskenmerken in engere zin (zoals genoemd in paragraaf 4 van dit hoofdstuk) valt hieruit echter wel te isoleren.
Genoemde kenmerken kunnen maximaal (als zij het eerst in de regressievergelijking worden ingevoerd) 1.9% van de variantie in de levenssatisfactie verklaren. Wordt ook de variabele netto huishoudens-inkomen bij de persoonskenmerken gerekend, dan stijgt dit percentage tot 3.7. Geen van de persoonskenmerken in engere zin heeft met levenssatisfactie een hogere correlatie dan
0.09. Voor inkomen is deze correlatie 0.14. Met een aantal niet in de regressie-analyse opgenomen persoonskenmerken, te weten "respondent is alleenstaande", "respondent is alleenstaande, ouder dan 45 jaar", kerkelijk- en
kerksheid werden geen hogere correlaties met levenssatisfactie geregistreerd
dan 0.07.
Herhaling van de regressie-analyse op een subpopulatie van werkenden (N=1005)
waarbij ook kenmerken van de werksituatie werden ingevoerd, bevestigt de
waarnemingen van tabel 5.3. De maximale bijdrage tot de variantie-verklaring
van in het totaal 38 situatie- en persoonskenmerken blijkt beperkt tot 11.4%.
Het verband tussen satisfactie met het leven en de deelsatisfactie is een
gewichtig verband, dat nadere exploratie behoeft. Uit de volgende tabel
blijkt dat de deelsatisfacties tezamen, en wel op additieve wijze verantwoordelijk zijn voor de relatie. Er is geen sprake van een drempelmodel,
waarbij één of enkele van de deelsatisfacties de relatie zou bepalen. Het
blijkt dat satisfactie met het leven nogal gelijkmatig stijgt of daalt met
het aantal gebieden, waarop betrokkenen tevreden dan wel ontevreden zijn.
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Bij ontevredenheid over éën van de levensgebieden doet het er weinig toe
welk gebied dit is; de consequenties voor de satisfactie met het leven als
geheel ontlopen elkaar niet veel, getuige de volgende tabel:

Alleen tevredenheid met de dagelijkse bezigheden (een nogal breed gebied, dat
zowel beroepsarbeid als huidhoudelijk werk omvat) heeft iets sterkere repercussies dan de andere deelsatisfacties. Een werkelijke drempel vormt deze
variabele echter niet.
Nog onvermeld bleef de relatie tussen leefsituatie-/persoonskenmerken en
deelsatisfacties. Deze is niet direct in een simpele correlatie-coëfficiënt
uit te drukken, omdat zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabele
in dit geval uit groepen van waarnemingen bestaat. De oplossing van dit probleem kan worden gevonden door voor elke deelsatisfactie afzonderlijk de
correlatie met de voor die deel satisfactie relevante leefsituatie- en persoonskenmerken te onderzoeken, een procedure, die in het volgende hoofdstuk
ook plaatsvindt. In het hier gepresenteerde kader, waarbinnen juist de relatie tussen groepen van variabelen (i. c. de leefsituatie- en persoonskenmerken enerzijds en tevredenheden anderzijds) aandacht geniet, is het laatste
blok variabelen door middel van factoranalyse gereduceerd tot een "factor
deelsatisfacties". Zie onderstaande factortabel:
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De eerste factor neemt bijna 1/3 van de gemeenschappelijke variantie voor
zijn rekening. Volgende factoren, die geëxtraheerd worden blijven beneden
de 4% en spelen dus geen rol (zie ook p.24, waar deze duidelijke éénfactor-structuur ook al ter sprake kwam).
De relatie tussen de deelsatisfacties, althans het gemeenschappelijke element hierin, enerzijds en de beide andere modelvariabelen anderzijds (satisfactie met het leven en situatie/persoonskenmerken) kan nu uitgedrukt worden als een correlatie tussen de factor deelsatisfacties F d . en de genoemde
andere variabelen. De correlatie tussen Fd en satisfactie met het leven
bedraagt 0. 54 ( 1 9 7 7 ) , terwijl tussen Fd en de reeks leefstituatie/persoonskenmerken slechts 0. 38 ( 1 9 7 7 ) bedraagt. De satisfactie met het leven wordt
dus sterker door het extract van de deelsatisfacties Fd bepaald dan verklaard wordt door de covariatie in de situatie/persoonskenmerken van de
respondenten. Dit zou kunnen betekenen dat er een andere gemeenschappelijke
bron van variantie tussen Fd en satisfactie met het leven bestaat en dat
het model van fig. 5. 1 . (p. 35), wat dit betreft, inderdaad de werkelijkheid
recht doet. Ter plaatse werd aan deze gemeenschappelijke variantiebron de
inhoud "persoonlijkheidskenmerken" toegekend.

* Satisfactie met het genoten enderwijs was voor 1974 niet beschikbaar en is daarom in de tabel weggelaten.
Invoering van dit item in de analyse van 1977 heeft weinig gevolgen.
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Dit laatste zou impliceren dat de satisfactie met het leven in het geheel
niet resulteert uit de satisfactie met een aantal levensomstandigheden, maar
integendeel, deze laatste bepaalt. Satisfactie met het leven zou in deze
opvatting niet meer zijn dan een indicator van het verschijnsel persoonlijkheid.
Het LSS 1977 bevatte enkele schalen, die het begrip persoonlijkheid raakten,
en die in paragraaf 4 van dit hoofdstuk zijn opgesomd.
Controleert men het verband tussen de factor deelsatisfacties Fd en satisfactie met het leven voor al deze persoonlijkheidselementen tezamen, dan
zakt de correlatie van de oorspronkelijke waarde van 0.54 tot 0.43. Een
verlaging in dezelfde orde van grootte treedt op als men, in plaats van de
factor deelsatisfacties Fd de afzonderlijke deelsatisfacties gebruikt.
Zie onderstaande tabel.

Deze verlagingen zijn duidelijk, maar niet werkelijk spectaculair. De coëfficiënten blijven altijd nog boven het niveau van 0.38, zijnde de maximale
waarde die door situatie/persoonskenmerken wordt verklaard. Dit kan komen,
omdat de in het LSS 1977 gebruikte persoonlijkheidsindicatoren gebrekkig
waren.
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Een andere verklaring is dat deze indicatoren juist te diep graven en dat
meer aan de oppervlakte liggende disposities van het subject verantwoordelijk zijn voor de correlatie tussen de deelsatisfacties en satisfactie met
het leven.
Het verband tussen de linker model variabelen is een verband tussen situaties en de perceptie daarvan met alle verstoringen vandien; dat tussen de
rechter modelvariabelen is er één tussen percepties onderling (zie fig.5. 1).
Alle mechanismen, waardoor percepties met elkaar in overeenstemming worden
gebracht, zijn bij dit verband werkzaam. Sociale wenselijkheidseffecten veroorzaken bij alle satisfactiematen de reeds aangeduide positieve scheefheid.
Ook zogenaamde response-stijlen, de neiging van respondenten om te kiezen
voor bepaalde schaalposities, onafhankelijk van de inhoudelijke betekenis
hiervan, zouden kunnen bijdragen aan een geforceerde correlatie tussen alle
satisfactie-vragen. Het optreden van dergelijke response-stijlen is in het
LSS tot op zekere hoogte na te gaan. Respondenten die geneigd zijn op alle
satisfactie-items eenzelfde scoringspatroon te volgen, kunnen dit doen op
grond van het feit dat de satisfacties op de verschillende leefgebieden elkaar in feite nauwelijks ontlopen. Een andere mogelijkheid is dat er sprake
is van een response-stijl. Dit laatste ligt erg voor de hand indien respondenten op alle satisfactie-items overeenkomstig scoren.

Tabel 5. 8 laat zien dat scoringspatronen die tot eenzelfde kolom beperkt
blijven slechts in geringe mate voorkomen. Het betreft voornamelijk middengebiedscoorders. Worden respondenten welke op alle of op één na alle satisfactie-items hetzelfde scoren van de analyse uitgesloten dan blijkt de gemeenschappelijke variantie in de satisfactie-items met ca. 2% (op een
totaal van ca. 30%) af te nemen (LSS 1977). Het effect dat een dergelijke
response-stijl heeft op de gemeenschappelijke variantie in de satisfactieitems mag daarom van geringe betekenis worden genoemd. Daarmee is niet
gezegd dat overeenkomstigheid van de satisfactie-vragen naar formulering,
aantal schaalpunten en plaats in de vragenlijst de samenhang tussen alle
satisfacties niet heeft geflatteerd. Later zal blijken dat dit wel het geval is geweest.
Samenvattend kan gezegd worden dat satisfactie met het leven voor een groot
deel door de deelsatisfacties tezamen wordt verklaard, terwijl deze deelsatisf acties, althans de hieruit geëxtraheerde factor, in veel mindere mate
door objectieve situatie- en persoonskenmerken worden verklaard. De samenhang tussen satisfactie met het leven en de verschillende deelsatisfacties,
trouwens ook tussen de deelsatisfacties onderling, heeft dus nog een andere
bron.
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Deze moet gelegen zijn in de subjectiviteit van de tevredenheidsantwoorden.
Deze subjectiviteit kan maar voor een beperkt deel op rekening van gemeten
persoonlijkheidskenmerken geschreven worden; de rest valt vermoedelijk toe
aan sociale wenselijkheids tendenties, neiging tot interne consistentie bij
antwoorden en, in geringe mate, het optreden van response-stijlen.
Een iets andere manier om licht te werpen op hetzelfde, tevens een logisch
vervolg op tabel 5.4 en een samenvatting van het hoofdstuk, biedt de volgen
de opstelling, ontleend aan een multipele regressie-analyse op de satisfactie met het leven, waarbij onafhankelijke variabelen in 4 verschillende,
hieronder aangegeven, volgordes werden ingevoerd.

Satisfactie met het leven wordt duidelijk sterker beheerst door persoonlijkheidskenmerken dan door levensomstandigheden en persoonskenmerken. Daarbuiten en daarna blijken de deelsatisfacties nog een aanzienlijke bijdrage
tot de variantie-verklaring te bezitten.
Deze laat zich vermoedelijk interpreteren als de subjectiviteit van de respondenten in bredere zin, i. c. de reacties waarin de effecten van referentie-gedrag, sociale wenselijkheid en het streven naar interne consistentie
verdisconteerd zijn. De gelijkvormigheid van de satisfactie-vragen heeft
eveneens invloed uitgeoefend, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken.
De resultaten van tabel 5.9 komen in grote lijnen terug als de analyse herhaald wordt voor een subpopulatie van werkenden (N = 1005) waarbij ook de
kenmerken van de werksituatie worden meegenomen. Situatie- en persoonskenmerken verklaren bij deze subpopulatie maximaal 11.4% van de variantie,
minimaal 3.8%; deelsatisfacties maximaal 44.1%, minimaal 28.0%.

45

Hoofdstuk 6

Deelsatisfacties

1. De algemene satisfactie-component in de deelsatisfacties
Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat ook de satisfactie met
bepaalde, nader aangeduide, levensomstandigheden het resultaat is van objectieve en subjectieve factoren.
Thans zal worden geprobeerd de subjectieve of algemene satisfactie-component in de deelsatisfacties zo goed mogelijk te isoleren met het doel om
tenslotte de invloed van de objectieve omstandigheden op de satisfactie
daarmee zuiver te kunnen bepalen. De in het vorige hoofdstuk gemeten persoonlijkheidskenmerken omvatten slechts een deel van de subjectgebonden
invloeden en zijn daarom voor het hier gestelde doel niet geschikt. De
variabele satisfactie met het leven is evenmin optimaal als indicator van
subjectieve invloeden, aangezien hij, zij het in betrekkelijk geringe mate,
verband houdt met de objectieve situatie. Tenslotte is de factor deelsatisfactie FD (zie tabel 5. 6 op p. 42) een factor die zowel de co-variatie
in levensomstandigheden als bij het subject berustende kenmerken vertegenwoordigt en daarom zeker niet geschikt als zuiveringsinstrument voor de
meting van objectgebonden satisfactie.
Om beide componenten, de objectgebonden en de subjectgebonden, in de
deelsatisfacties te scheiden, werd een componenten-analyse* uitgevoerd op
bijna alle tot dusverre gebruikte variabelen uit het LSS 1977, i. e. op
deelsatisfacties, (incl. de satisfactie met de maatschappij) satisfactie
met het leven, geluk, leefsituatie-kenmerken en persoonlijkheidskenmerken. Door middel van rotatie (varimax) werd de scheiding bewerkstelligd.
Het resultaat is neergelegd in tabel 6. 1. Ter wille van de overzichtelijkheid werden de talrijke leefsituatiekenmerken tot inhoudelijke homogene
rubrieken samengevoegd. Hetzelfde geschiedde met de verschillende persoonlijkheidsschalen, die tot êën indicator werden gereduceerd. Er is in deze
gevallen sprake van gemiddelde factorladingen, gemiddeld dan in die zin,
dat de wortel werd genomen uit het gemiddelde van de gekwadrateerde
ladingen van de variabelen, die samen een indicator vormen.
Een interpretatie van de factorstruktuur zou de volgende kunnen zijn:
Factor 1 vertegenwoordigt de puur aan het subject gebonden component in
alle satisfacties. Hij laat zich opvatten als een, van het object onafhankelijke, tevredenheidsdispositie, die, in navolging van Gadourek, het
beste aangeduid kan worden met de term algemene satisfactie. Alle deelsatisf acties vinden betekenisvolle ladingen op deze factor. De variabele
satisfactie met het leven is (niet verbazingwekkend, gezien de bevindingen in het vorige hoofdstuk) bijna representatief te noemen voor de factor. Ook het geluks-item vindt hier zijn zwaartepunt. Daarentegen laden
situatiekenmerken niet of nauwelijks, terwijl de factor ook nauwelijks
correleert met (niet in deze analyse opgenomen) persoonskenmerken. **) Hierin
ligt de bevestiging van het subjectgebonden karakter van de algemene satisfactie. Hiermee is niet gezegd dat elke vorm van subjectiviteit in
satisfactie-antwoorden nu ook deel uitmaakt van deze factor. De algemene
satisfactie bevat alleen die subjectiviteit die in alle satisfactie-items
een rol speelt, dus werkelijk algemeen van aard is. Er zal daarnaast nog
een vorm van subjectiviteit zijn, die specifiek verband houdt met bepaalde objecten
bijvoorbeeld doordat voor deze objecten bepaalde beoordelingsmaatstaven
gelden (specifieke referentiekaders aanwezig zijn).

*

Om technische redenen werd hier gebruik gemaakt van componenten-analyse in plaats van factor-analyse.

** De hoogste correlaties bedroegen 0. 10. Zij traden op in verband met de persoonskenmerken, omvang
huishouden en het staan aan het hoofd van een onvolledig gezin bij een leeftijd van 45 t/m 65 jaar.
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De overige factoren zijn dus allen min of meer objectief van karakter. Subjectieve indicatoren (satisfacties en persoonlijkheidskenmerken) vertonen slechts
betekenisvolle ladingen op deze factoren, daar, waar sprake is van een inhoudelijk verband tussen beiden. De ladingen van de deelsatisfacties erop vertegenwoordigen specifieke objectgebonden evaluaties van een toestand ontdaan van
het element algemene satisfactie-geneigdheid.
Factor 2 is te beschouwen als de kwaliteit van de woonsituatie en de specifieke ervaring hiervan.
Factor 3 staat voor materiële situatie.
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Factor 4 vertegenwoordigt gezondheid. Aangezien ook persoonlijkheidskenmerkken voor een deel langs somatische weg geïndiceerd worden (VOEG) vindt deze
factor ook hierin nog een lading van enige betekenis. Bij weglating van de
VOEG zou deze lading verdwijnen.
Factor 5 staat voor de objectieve kenmerken van de vrije tijdsbesteding.
Aangezien een vraag naar de satisfactie met de vrijetijdsbesteding in het
LSS ontbrak, bevat deze factor geen subjectieve pendant.
In tegenstelling tot de algemene satisfactie-factor vertonen de objectgebonden factoren wèl belangrijke correlaties met persoonskenmerken, in het bijzonder met leeftijd. De objectgebonden satisfactie met financiële en maatschappelijke positie neemt tot de leeftijd van ongeveer 45 jaar toe met het ouder
worden, vervolgens weer af. De lineaire correlatie-coëfficiënt van -0. 31
tussen beide variabelen geeft bij deze klokvormige curve dus nog een onderschatting van de werkelijke relatie. De correlaties van de factor met de
omvang van het huishouden (0. 24), het zijn van weduwe of weduwnaar (-0. 25)
en het al of niet ingeschakeld zijn in het arbeidsproces (0. 33) zijn voor een
deel in termen van leeftijd te verklaren. De vrije-tijdsfactor (factor 5) is
eveneens sterk met leeftijd verbonden. De correlatie bedraagt -0. 38, hetgeen
wil zeggen dat de activiteit daalt met de leeftijd.
De woonfactor (factor 2) correleert enigszins met leeftijd (-0. 14) in die
zin dat de tevredenheid lager is in de jongere leeftijdsgroepen (onder de 30
jaar). Het feit dat grotere huishoudens relatief tevreden zijn (r = 0. 25),
berust gedeeltelijk op dit leeftijdseffect. Verder correleert de woonfactor
met het lidmaatschap van een kerk (r = -0. 21) en met de frequentie van het
kerkbezoek (r = -0. 24), welke waarnemingen verklaard worden door hun relatie
met urbanisatiegraad. De lading op factor 2 van urbanisatiegraad, welke variabele deel uitmaakte van de in tabel 6. 1 opgenomen kenmerken van de woonsituatie, bedroeg 0. 64.
De gezondheidsfactor (factor 4) correleerde eveneens met leeftijd (r = 0. 18)
hetgeen, volgens verwachting, betekent dat de specifieke satisfactie met de gezondheid globaal daalt met de leeftijd, waarbij de grootste ontevredenheid
echter optreedt in de leeftijdsgroep van 55 tot 60 jaar. De factor correleert
ook met geslacht (r = 0. 14) in die zin dat vrouwen hun gezondheid als slechter
ervaren.
Uitgaand van de variabelen-ingang van tabel 6. 1 kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:
Vier van de deelsatisfacties kunnen op grond van de gevonden factorstructuur
opgevat worden als resultaten van een algemene subjectieve en een specifieke
objectgebonden component (te weten die met gezondheid, financiële/maatschappelijke positie, woonsituatie en onderwijsmogelijkheden) Bij de overige deelsatisfacties is dit niet of nauwelijks het geval; zij vinden slechts betekenisvolle ladingen op de eerste, subjectieve factor. Waar het de satisfactie
met vrienden/kennissen en naaste familie betreft, is dit alleszins verklaarbaar. Objectieve situatie-kenmerken kwamen in het variabelenbestand bijna
niet voor en het is duidelijk dat objectieve gegevens over de kwaliteit van
het huwelijk en de intieme relaties door middel van surveys ook niet gemakkelijk te achterhalen zijn, vooropgesteld dat objectieve situatie en perceptie van betrokkenen zich überhaupt laten ontwarren. De satisfactie met vrienden en kennissen blijkt overigens nog in lichte mate gekoppeld aan vrije
tijds-variabelen. De satisfactie met de maatschappij blijkt in beperkte mate
verklaarbaar te zijn uit de algemene satisfactie van de respondent, maar verder nergens door. Dit strookt met de bevindingen van p. 33, waar de ongrijpbaarheid van deze variabele al werd gesignaleerd.
Het ontbreken van een objectieve component in de satisfactie met de dagelijkse bezigheden behoeft meer commentaar. Aangezien de analyse werd uitgevoerd
op een populatie van hoofden van huishoudens en hun partners en een groot
deel van de respondenten geen arbeid in formele zin verrichtte, werden geen
indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid ingevoerd.
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Desondanks had men kunnen verwachten dat deze deelsatisfactie voor een deel
te maken zou hebben met materiële situatie (inkomen, bezit duurzame goederen,
opleiding) en dus een lading op factor F3 zou opleveren. Dit is volstrekt niet
het geval. Verbazing mag het feit wekken dat ook herhaling van de analyse op
een subpopulatie van werkenden (N = 1005 ) met toevoeging van 8 indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid (zie tabel 6.2) nog
geen dergelijke lading te zien geeft. Overigens laat de structuur van tabel
6. 2 zich goed begrijpen. De factoren algemene satisfactie, woonsatisfactie en
satisfactie met de gezondheid komen vrij nauwkeurig overeen met de overeenkomstige factoren uit tabel 6.1. Ook de factor materiële situatie (F2 in
tabel 6. 2) komt overeen met de gelijknamige factor uit tabel 6. 1. waarbij de
voor de kenmerken van de arbeidssituatie toegevoegde indicatoren hier hun
belangrijkste lading vinden. De vijfde factor in de bijlage is echter niet
meer vrije tijd, zoals in tabel 6.1 maar moet geïnterpreteerd worden als
"geslacht" of "werkende vrouwen" (het gaat hier om een subpopulatie van
werkenden). De factor wordt vnl. bepaald door de variabelen "persoonlijk inkomen", "aantal gewerkte uren" en een aantal vrije-tijdsactiviteiten. De correlatie van de factor met geslacht bedraagt 0.40.
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Uit het feit dat de lading van satisfactie met de dagelijkse bezigheden zich hier
vrijwel geheel op de factor algemene satisfactie concentreert (en dit blijft
ook het geval als een zes- of een zevenfactor-oplossing wordt gehanteerd) zou
men moeten concluderen dat arbeidssatisfactie een geheel subjectieve kwestie
was. Deze conclusie lijkt wat ver te gaan en hij laat zich ook niet rijmen met
de resultaten van grote aantallen onderzoeken op dit terrein. Vooralsnog wordt
aangenomen dat de vraag naar de tevredenheid met "dagelijkse bezigheden" het
begrip arbeidssatisfactie onvoldoende heeft gedekt. Substitutie van de variabele "perceptie ontplooiingsmogelijkheden" (LSS 1977, vr. 324) voor deze
vraag zou inderdaad een veel grotere objectgebonden lading voor deze deelsatisfactie opleveren. De variabele is inhoudelijk echter niet equivalent aan
satisfactie met het werk. In de volgende paragraaf wordt er wel een regressie-analyse op uitgevoerd. Het is mogelijk dat ook de keuze van wat andere
objectieve indicatoren voor de kwaliteit van de werksituatie, die in tabel
6. 2 wordt gedomineerd door de variabele "beroep handarbeider of niet" toch
nog de verwachte objectieve component van de satisfactie met de dagelijkse
bezigheden zou doen verschijnen.

Het ligt in de bedoeling de, na rotaties gevonden, factoroplossingen, waarvan
de voornaamste is weergegeven in tabel 6. 1 thans te gebruiken bij verder
onderzoek van deelsatisfacties. Factor 1 leent zich er immers toe de satisfactie op verschillende terreinen te bevrijden van zijn algemeen element.
Alvorens hiertoe in de volgende paragraaf wordt overgegaan, is een laatste
exploratie, die met behulp van LSS-materiaal nog mogelijk is, op zijn plaats.
Zoals bekend (zie de opsomming van variabelen in hoofdstuk 5, par. 4) zijn in
het LSS de satisfactie-vragen gelijkelijk van de vorm "in welke mate bent U
tevreden met.... " waarbij de antwoorden dan op 5-puntsschalen werden geregistreerd. Bovendien volgden deze vragen elkaar in de vragenlijst onmiddellijk
op. Alhoewel deze feiten niet geleid schijnen te hebben tot het veelvuldig
optreden van werkelijke response-stijlen (zie pag. 44 ), is het toch niet onmogelijk dat de gelijkvormigheid van de satisfactie-vragen en de overeenkomstige plaats ervan in de vragenlijst een geflatteerd beeld geeft van de
intercorrelaties tussen de satisfacties en daarmee van de "stevigheid" van
factor F 1 .
Om deze mogelijkheid te onderzoeken, werden in een andere factor-analyse voor
een drietal satisfacties, waarbij dit mogelijk was, substituten ingevoerd.
De satisfactie met de gezondheid werd vervangen door de variabele "perceptie
van de gezondheid" (hoe is over het algemeen Uw gezondheid) eveneens gemeten
op een 5-puntsschaal, maar nu een, in semantisch opzicht, symmetrische (zie ook
p. 19 ). De woonsatisfactie werd vervangen door de verhuisgeneigdheid (bestaande uit een zestal beweringen over woning en woonomgeving, LSS 1977, vr. 142
m. u. v. de items 2, 5 en 8), welke wijze van meten dus aanzienlijk afweek van
die bij de rechtstreekse vraag naar de woonsatisfactie. De satisfactie met
vrienden en kennissen tenslotte werd vervangen door het oordeel over de contacten in de buurt, hetgeen natuurlijk niet hetzelfde is, maar in elk geval
iets van een tevredenheid met sociale contacten aangeeft (zie LSS 1977, vr.
142, items 2, 5 en 8).
Tabel 6. 3 geeft d e resultaten van de factoranalyse, waarin deze substituutsatisfacties waren opgenomen. De factorstructuur met de daarbij behorende
interpretatie blijft globaal hetzelfde, zij het dat de woonsituatie misschien
meer de satisfactie met de woonbuurt is geworden waaronder ook het aspect
van de sociale contacten valt, terwijl in factor 5, kenmerken van de vrije
tijdsbesteding het element leeftijd is gaan meespelen, waardoor ook materiële
situatie op deze factor is gaan laden.
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Het belangrijkste is echter, dat de substituut-satisfacties duidelijk minder
sterk laden op factor 1, Deze factor, zoals die tabel 6.1 naar voren kwam,
moet dus gedeeltelijk als een gevolg van de wijze van vraagstelling worden
opgevat. Voor het gebruik dat in de navolgende paragrafen van de factor
gemaakt zal worden is dit feit geen bezwaar. Indien de factor F1 uit tabel
6.1 bij de bestudering van afzonderlijke deelsatisfacties constant (onder
controle) gehouden zal worden, betekent dit dat uit de aldus onderzochte
deelsatisfacties niet alleen de algemene satisfactie wordt geëlimineerd,
maar ook een betekenisloos artefact. Dit mag als een voordeel gelden. Is
constructie van een algemene satisfactie-factor oogmerk op zich en wil de
onderzoeker deze voor beschrijvende doeleinden gebruiken, dat is het echter
beter om een grote mate van vorm-overeenkomst tussen de satisfactie-vragen te
vermijden, omdat anders een geflatteerd beeld van de algemene satisfactiefactor ontstaat.
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2. Regressie-analyse op deelsatisfacties
Door middel van regressie-analyse werden de verschillende deelsatisfacties
verklaard in termen van de nu bekende variabelen-categorieën nl.:
- relevante situatie-kenmerken (zie nogmaals de opsomming in par. 5. 4 )
- persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, omvang huishouden, respondent gescheiden of niet, respondent verweduwd of niet, respondent kerkgaand of
niet* en (behalve bij de deelsatisfactie met financiële en maatschappelijke
positie, waar dit als situatie-kenmerk gold) netto inkomen van het huishouden.
- de algemene satisfactie-factor, zoals die in de vorige paragraaf werd geconstrueerd.
Het resultaat is weergegeven in tabel 6.4, waarop thans enige toelichting
volgt:
De regressie-analyses zijn in verschillende volgordes uitgevoerd. De hoeveelheid variantie, die een determinant kan verklaren hangt immers mede af van
het rangnummer dat hij krijgt in de regressie-vergelijking. Deze variantieverklaring varieert tussen een maximale waarde die gewoonlijk optreedt als de
determinant het eerst wordt ingevoerd en een minimale waarde die gewoonlijk
optreedt als hij de laatste plaats inneemt. De satisfactie met de gezondheid
wordt dus voor maximaal 24.2% door objectieve gezondheidskenmerken verklaard
en voor minimaal 18.8%.
Omdat de totale hoeveelheden verklaarde variantie, zowel naar de aard van de
deelsatisfacties, als naar de wijze van vraagstelling, nogal uiteenlopen,
zijn ook de relatieve aandelen in de variantie-verklaring van de verschillende variabelen-categorieën nog gegeven. De linkerhelft van de tabel laat dus
zien, hoe de verklaarde variantie is verdeeld over situatie-kenmerken, persoonskenmerken en algemene satisfactie.
Conclusies aangaande invloed van een aantal individuele situatie- en persoonskenmerken zijn onder de tabel zelf vermeld (de noten a t/m g). Met behulp
van de daar genoemde variabelen, 15 in getal, kunnen de verschillende deelsatisfacties bijna even goed voorspeld worden als met behulp van de oorspronkelijk ingevoerde 38 situatie- en persoonskenmerken (zie voor een opsomming hiervan paragraaf 5.4)
Conclusies aangaande de invloed van de variabelen-categorieën, in het bijzonder de invloedsverhouding tussen de puur subjectgebonden, algemene satisfactie en de specifiek aan verschillende objecten gebonden satisfactie volgen
hieronder:
1) Voor levensterreinen waar behoorlijke objectieve indicatoren in het LSS
ontbraken ( vrienden en kennissen, naaste familie ) zijn uiteraard geen
objectieve determinanten van enige betekenis te vinden. Dit blijkt duidelijk in tabel 6.4, waarbij in de variantie van de betreffende deelsatisfacties grofweg meer dan 90 % verklaard wordt door de algemene satisfactiefactor. Dit lijkt ook te gelden voor satisfactie met de dagelijkse bezigheden. Hier is echter de wijze van satisfactie-meting als schuldige aan
te wijzen. Vervanging van de gebruikte satisfactie-vraag leidt tot een
geheel ander resultaat. Zie conclusie 3.
2) Bij gezondheids- en woonsatisfactie, op welke terreinen wel goede objectieve indicatoren aanwezig waren, kan 20 à 25% van de variantie verklaard
worden met behulp van de situatie-kenmerken, hetgeen meer dan de helft is
van het totaal van de door alle variabelen gezamelijk verklaarde variantie. Dit laatste zal vermoedelijk ook gelden voor een juist geoperationaliseerd begrip arbeidssatisfactie, maar dit ontbrak, zoals gezegd.
* Als extra kenmerk in deze analyse toegevoegd.
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a;
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vnl. frequentie waarmee huisarts en specialisten geraadpleegd worden, alsmede het aantal langdurige aandoeningen.
vnl. bezoekfrequentie familie, vrienden en kennissen en contactfrequentie met buurtbewoners.
vnl. netto gezinsinkomen.
vnl. eigenaarschap, bouwtechnische toestand, woonvorm, geluidshinder. Deze laatste indicator is echter maar ten dele objectief te noemen.
vnl. persoonlijk inkomen en aantal inconveniënten in het werk (lawaai, vuil, stank, zwaar, gevaarlijk of eentonig werk, hoog werktempo).
idem, incl. het al of niet zijn van handarbeider.
vnl. leeftijd.

h) het maximum werd bereikt door de persoonskenmerken in 5e positie in te voeren; het minimum werd bereikt door de persoonskenmerken in 1e positie in
te voeren. De variabele inkomen zelf werd, als satisfactie-object, tot de situatie-kenmerken gerekend.
i) vnl. opleiding en netto gezinsinkomen.
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Het is opmerkelijk dat satisfactie met de financiële en maatschappelijke
positie, op welk gebied toch ook redelijke objectieve indicatoren (inkomen, opleiding, bezit van duurzame goederen) werden opgevoerd, in veel geringer mate door deze situatie-kenmerken en daarentegen veel sterker door de
algemene satisfactie verklaard wordt. Herhaling van de analyse op een
subpopulatie van werkenden leverde een iets hogere bijdrage van situatiekenmerken op (maximaal 32% van de totaal verklaarde variantie in plaats
van 27%), maar vormde toch eigenlijk een bevestiging van het beeld.
3) Voor de deelsatisfacties gezondheid, wonen en werken werden, min of meer
equivalente, alternatieve operationalisaties ingevoerd, die in de tabel
cursief staan aangegeven. Uit vergelijking van deze alternatieven met
de gewone deelsatisfacties blijkt, dat de verhouding tussen object- en
subjectgebonden invloeden op gemeten satisfactie sterk afhangt van vorm
en context van de satisfactie-vragen. De invloed van de factor algemene
satisfactie in de gewone deelsatisfacties (in de vorm "in welke mate bent
U tevreden met ...... ") is absoluut en relatief sterk overtrokken en moet
voor een deel als artefact van de vorm- en plaatsovereenkomst van deze
vragen worden beschouwd. Dit kan ook afgeleid worden uit de relatief
grote hoeveelheden variantie, die in deze vragen verklaard wordt. De
alternatieve satisfactie-items, naar vorm van elkaar verschillend, en naar
plaats in de vragenlijst gespreid, geven een meer realistisch inzicht in
de verhouding van subject- en objectgebonden invloeden.
In dit verband lijkt de proportie objectgebonden variantie in arbeidssatisfactie ook beter afgeleid te kunnen worden uit het item ontplooiingsmogelijkheden dan uit de satisfactie met de dagelijkse bezigheden, hoewel
geen van beiden als goede operationalisaties van arbeidssatisfactie mogen
gelden.
In het algemeen pleiten de bevindingen voor maatregelen in satisfactieonderzoek dat zich bezighoudt met verschillende satisfacties, zoals het
aanbrengen van variatie in de satisfactie-vragen naar vorm en plaats in
de vragenlijst. Zo mogelijk moeten van dezelfde satisfacties meervoudige
operationalisaties worden ingevoerd. Een en ander werd ook al
gesignaleerd aan het eind van hoofdstuk 3. Het gevaar dreigt anders dat de verschillende satisfacties meer met elkaar en minder met hun specifieke
determinanten verband lijken te houden dan in feite het geval is.

3. Interacties
In de waardering van de, in dit rapport geïndiceerde, levensomstandigheden
werd consensus verondersteld (zie. p. 8). Voor bepaalde levensomstandigheden (hoogte van het inkomen, al of niet lijden aan ziekte) lijkt dit een
realistisch uitgangspunt met die restrictie dat de verschillende levensomstandigheden niet voor iedereen in gelijke mate werkzaam behoeven te
zijn als satisfacties of dissatisfacties. Prioriteiten met betrekking tot de
bevrediging van bepaalde behoeften zullen ongetwijfeld variatie, per individu en per sociale categorie, vertonen.
Verschillen in belang die aan de verwezenlijking van bepaalde levensomstandigheden worden gehecht, zijn in diverse survey's (echter niet in het LSS)
onderzocht, waarbij herhaaldelijk is gebleken dat het nauwelijks de moeite
loont om deze prioriteiten als variabele in te voeren. Uit één onderzoek
bleek dat door de respondenten opgegeven, verbale, prioriteiten niet
correspondeerden met, achteraf vastgestelde, empirische prioriteiten. 28);
uit een ander onderzoek bleek dat levenssatisfactie zich ongeveer even goed
liet voorspellen uit deelsatisfacties zonder meer, dan uit, van gewichten
voorziene, deelsatisfacties. 29)
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Het volgende gaat dan ook niet over het belang dat door individuen en groepen
aan verschillende levensterreinen wordt gehecht, maar slechts over verschillen
in waardering van bepaalde geselecteerde indicatoren voor deze terreinen.
Waar bepaalde sociale categorieën een, van de gehele populatie afwijkende, waardering van levensomstandigheden vertonen, uit deze zich, statistisch gesproken, in een zgn. interactie-effect tussen een persoonskenmerk en een leefsituatiekenmerk. Het bezit van een auto heeft in landelijke gebieden met
karig openbaar vervoer wellicht een grotere waarde dan in de grote steden.
Het ontbreken van een auto zou dus, ceteris paribus, bij plattelanders een
grotere mate van dissatisfactie oproepen dan bij bewoners van stedelijke gebieden. Een ander voorbeeld werd reeds genoemd. Kleine huishoudens zonder
kinderen waarderen een etagewoning misschien positiever dan overige huishoudens. De tevredenheid met de woonsituatie zou voor deze groep kleine huishoudens dan ook wel eens hoger kunnen uitvallen dan voor de gehele populatie.
Onderstaand schema kan het hier weergegeven interactie-effect wellicht inzichtelijk maken.

De veronderstelling van een algemene consensus in waardering van de in deze
publicatie geselecteerde leefsituatie-indicatoren correspondeert met de gevallen onder A en onder D. De gevallen B en C vormen een afwijking in het
algemeen patroon. Telkens wordt nu vergeleken de verhouding in celvulling
van respectievelijk de categorieën A en C en de categorieën B en D. Interactie komt aan het licht waar deze verhoudingen voor specifieke groepen
afwijken van het algemene (bij de populatie aanwezige) patroon.
De correlaties tussen situatie-indicatoren en de daarmee corresponderende
deelsatisfacties zijn onderzocht voor personen onderscheiden naar:
. leeftijd
/ 18-25 jaar/26-44 jaar/45-64 jaar/65-98 jaar/
. opleidingsnivo*
/ laag/uitgebreid/middelbaar of hoger/
. burgerlijke staat
/ gehuwd/één ouder met kind/alleenstaand/
. geslacht
/ man/vrouw/
. omvang huishouden
/ 1-2 pers. /3-4 pers. /5 of meer pers. /
. urbanisatiegraad*
/ grote stad/kleine stad/groot dorp/klein dorp/**
. verricht beroepsarbeid
/ ja/nee/
. inkomen respondent
/ 1-17.000 p.j. /18-25.000 p.j. /26.000 of meer p.j./
. inkomen huishouden*
/ 1-17.000 p.j. /18-25.000 p.j. /26.000 of meer p.j./

Slechts die samenhangen werden aan een onderzoek onderworpen waarbij een
logische verklaring mogelijk leek.
De gevolgde strategie is betrekkelijk eenvoudig. De verschillende leefsituatie indicatoren zijn gedichotomiseerd naar gunstig dan wel ongunstig. Om een
interactie-effect zichtbaar te maken is gebruik gemaakt van een procedure
welke bekend staat onder de naam ECTA (Extended Contingency Tables Analyse)***

*

Daar de grens tussen persoonskenmerk en leefsituatiekenmerk voor deze variabelen niet scherp te trekken is, zijn
ze facultatief als persoonskenmerk ingebracht. ,

**

Hiermee correspondeert de CBS-classificatie (1960) /C 5/C1-C4/B1-B3/A1-A4/

*** Voor

een explicatie, zie Davis, I. A., "The log Linear analysis of survey replications", in Land & Spilerman (eds),

Social indicator models, New York 1975. Deze techniek
een meervoud van 2 x 2 tabellen.
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vereist dat alle tabellen in beginsel herleid worden tot

De procedure komt hierop neer dat er op basis van de afzonderlijke invloeden
van een persoonskenmerk en een leefsituatiekenmerk op een deelsatisfactie
een matrix van verwachte celfrequenties (of transformaties daarvan) wordt
gegenereerd. De verwachte celfrequenties worden volgens de chi-kwadraten
methode vergeleken met de feitelijke celfrequenties. Mochten de verschillen
significant blijken dan is er sprake van een interactie-effect.
Een opmerking is hier op zijn plaats. Het gevolg van dichotomisering van
leefsituatiekenmerken in gunstig dan wel ongunstig is, dat eraan beantwoordende categorieën als volstrekt homogeen worden beschouwd. Dit lijkt niet
geheel realistisch. Zo kan er nog heel wat variatie zijn in kwaliteit binner
de categorie van als slecht gekwalificeerde woningen.
De interactie-effecten die zich op een significant niveau (α = 0. 01,
df = 1 Chi2 > 6.64) bevonden, zijn in tabel 6.5 weergegeven.
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De oogst is, gezien het aantal mogelijke interactie-effecten, wel aan de
magere kant, hetgeen evenwel in het licht van de reeds eerder uitgevoerde
analyse geruststellend genoemd kan worden. De interactie-effecten die zich
voordoen m. b. t. de woonsituatie zijn allen te herleiden tot een enkel effect: grotere huishoudens, met name huishoudens met kinderen, geven meer dan
kleine huishoudens en alleenstaanden blijk van een zekere onvrede indien
zij niet een eengezinswoning maar een flat of etagewoning bewonen. Dit effect
blijkt ook omkeerbaar: kleine huishoudens en alleenstaanden in eengezinswoningen geven minder blijk van tevredenheid met de woonsituatie dan grotere huis
houdens. Men moet evenwel bedacht zijn op mogelijke vertekeningen ten gevolge van de invloed van andere variabelen. Zo zouden de eengezinswoningen
in het laatste geval bij kleine huishoudens en alleenstaanden wel eens van
slechtere kwaliteit kunnen zijn. Over het gezondheidseffect bij vrouwen vallen
moeilijk conclusies te trekken omdat er nogal wat onzekerheden zijn die de
voor de hand liggende interpretatie kunnen doorkruisen. Zo impliceert de
afwezigheid van langdurige aandoeningen niet dat men ook geen gezondheidsklachten heeft. Ook kunnen "social desirability"-overwegingen een rol spelen.
Tenslotte is er een sprekend interactie-effect tussen opleidingsnivo en
(netto) gezinsinkomen (waargenomen bij hoofden van huishoudens). Het eerste
effect lijkt volstrekt logisch gezien de huidige maatschappeljke beloningsstructuur: personen met een laag inkomen en een hoge opleiding geven meer dan
de lager opgeleiden met dezelfde inkomens-omstandigheden uitdrukking aan onvrede met de financiële en maatschappelijke positie. Het tweede effect evenwel is wat moeilijker voor te stellen. Vermoedelijk werkt hier het ambivalente karakter van de deelsatisfactie door. Niet zozeer de inkomenspositie àls
wel het maatschappelijk prestige en alles wat daarmee samenhangt zal hier
van invloed zijn. Personen met een hoger inkomen en een lage opleiding
zullen op dit punt de nodige problemen ondervinden. Wellicht is het juist de
lage opleiding zelf die in het licht van het genoten inkomen een zekere onvrede met zich brengt (vgl. status-inconsistentie).
Een vergelijking van de verschillende inkomens/opleidings-categorieën terzake van hun satisfactie met de mogelijkheden van het genoten onderwijs bevestigt deze interpretatie. De hogere inkomensgroepen ondervinden minstens
zoveel dissatisfactie met een relatief lage opleiding als de lagere inkomensgroepen.

Bij de hoger opgeleiden heeft status-inconsistentie een vergelijkbare invloed op de satisfactie met de opleiding. Overigens wordt de variantie in
het oordeel zeer overwegend bepaald door de hoogte van de opleiding zelf.
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Samenvattend kan gesteld worden dat het aantal interactie-effecten tussen
persoons- en situatiekenmerken gering is. De veronderstelde consensus in
waardering van de in deze publicatie geselecteerde leefsituatie-indicatoren
berust op een breed draagvlak. De enkele interactie-effecten die werden aangetroffen doorkruisen de reeds eerder uitgevoerde analyses nauwelijks.

4. Samenvatting
Een van het object onafhankelijke component speelt een rol bij de beantwoording van alle satisfactie-vragen. Deze component, die werd aangeduid als
algemene satisfactie, liet zich door middel van factoranalyse isoleren.
De in deze analyse resterende factoren bleken gebonden te zijn aan verschillende terreinen van het leven, zoals wonen, gezondheid etc. Zij geven de,
door de respondent ervaren, kwaliteit van specifieke levensomstandigheden
aan. Een subjectief element speelt hierin nog een rol, maar dit is wel gebonden aan het specifieke object en staat los van algemene satisfactie. Verschillen in referentiekader met betrekking tot het specifieke object komen
zeer waarschijnlijk op deze wijze tot uiting.
Het gewicht van de algemene satisfactie-factor is erg afhankelijk van de aard
van de satisfactie-gegevens, die aan de constructie van de factor ten grondslag liggen. In het LSS, dat uitging van 9 satisfactie-vragen, die naar vorm
en plaats in de vragenlijst overeenkwamen, leidde dit feit in eerste instantie
tot een geflatteerde indruk van het belang van de factor. Dit blijkt zowel uit
de verschillende factor-analyses als uit de regressie-analyses op deelsatisfacties. Werden voor deze deelsatisfacties substituten van andere vorm, uit
andere delen van de vragenlijst, ingevoerd, dan bleken de objectieve kenmerken van de situatie een grotere rol te spelen in de verschillende satisfacties en de algemene satisfactie een kleinere. Zie hiervoor tabel 6. 4
Met dat al heeft algemene satisfactie toch een zeer belangrijke verklaringswaarde in de tevredenheid met financiële en maatschappelijke positie en een
niet onbelangrijke in de tevredenheid met gezondheid. Bij satisfactie met
vrienden en kennissen en satisfactie met naaste familie speelt algemene satisfactie een zeer overheersende rol, maar hieruit kunnen, bij het ontbreken
van adequate objectieve situatie-indicatoren, geen conclusies worden getrokken. Bij satisfactie met wonen en arbeid lijken de objectieve situatiefactoren de algemene satisfactie te overschaduwen.
De analyse van interactie-verschijnselen bij combinatie van situatie- en
persoonskenmerken leverde slechts enkele significante waarnemingen op.
(zie § 6. 3). De van het begin af aan veronderstelde consensus in de evaluatie van levensomstandigheden is dus niet irreëel.
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Hoofdstuk 7. Concluderende beschouwing
Het blijkt dat met satisfactie-vragen tegelijk eigenschappen van het object en
van het subject geregistreerd worden, waarbij de laatste in sommige gemeten
satisfacties nogal sterk doorklinken. In het bijzonder is dit het geval met
algemene satisfactie-vragen, zoals de satisfactie met het leven, waarbij de
verklaarde variantie op minimaal 80% (max. 95%) op rekening geschreven kan
worden van deze subjectieve invloeden (zie tabel 5.9, p..45).
De vraag naar de satisfactie met het leven, die zich niet alleen in het LSS,
maar ook in tal van andere onderzoeken (Campbell c.s., Hall, E.E.G. e.a.),
ongeveer net zo gedraagt als de vraag hoe gelukkig men zichzelf vindt, is geen
goede maatstaf voor de kwaliteit van de levensomstandigheden. Naar belangrijke
omstandigheden te onderscheiden groepen, bijvoorbeeld inkomensgroepen, vertonen geen grote verschillen in satisfactie met het leven.
Hierbij moet aangetekend worden dat deze waarneming berust op onderzoek in
West-Europa en Amerika. Het is heel goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk,
dat tegen de achtergrond van meer extreme levensomstandigheden de satisfactie
met het leven een sterker objectief gehalte krijgt. Uit een satisfactie-onderzoek binnen de landen van de E. E. G. blijkt bijvoorbeeld dat het percentage ontevredenen met het leven dat in West-Europa bijna nergens boven de 20 komt, in
Italië oploopt tot 40 30). Dat hierbij meer in het geding is dan cultureel
bepaalde, verbale uitingsvormen mag blijken uit het feit dat deze verschillen
achterwege blijven bij bepaalde deelsatisfacties, zoals de satisfacties met
sociale contacten en de satisfactie met de gezondheid. 31)
Een andere vraag is of de variantie-verklaring in de satisfactie met het leven
niet opgevoerd zou kunnen worden door de introductie van nog meer objectieve
omstandigheden of door een nauwkeuriger beschrijving hiervan. Vooralsnog lijkt
dit niet het geval te zijn en moet men eerder vaststellen dat van de 38 levensomstandigheden en persoonskenmerken, die in het LSS 1977 dienst deden als
indicatoren van de objectieve situatie, eigenlijk zonder veel verklaringsverlies met minder dan de helft volstaan had kunnen worden. De Amerikaanse surveys bevestigen dit (zie § 3. 4). Wel is het voorstelbaar dat de introductie
van objectieve indicatoren op, in de meeste surveys, weinig geobjectiveerde
levensgebieden, zoals die van huwelijk en gezin, de verklaringskracht van de
levensomstandigheden boven het tot dusver bereikte maximum zou uittillen.
Erg zinvol lijkt een dergelijke ingreep niet. Indicatoren voor de kwaliteit
van menselijke relaties zijn nauwelijks los te maken van het hierover rapporterende subject en zijn satisfacties. De verbanden die men krijgt, zijn die
tussen indicatoren van huwelijksgeluk onderling en niet die tussen objectief
waarneembare kwaliteit en subjectieve evaluatie, zoals dat op in dit rapport
wel geïndiceerde levensgebieden tot op grote hoogte mogelijk was. Er zij
overigens aan herinnerd dat de pure aanwezigheid van bepaalde relaties wel tot
de gebruikte indicatoren behoorde.
De deelsatisfacties, waarvan er hier enkele nader werden belicht, reflecteren
in veel sterker mate de objectieve omstandigheden waaraan zij refereren. Voor
gezondheids- en woonsatisfactie gold dat 20 a 25% van de variantie hierin
door situatie-kenmerken kon worden verklaard, terwijl de factor algemene satisfactie, d. w. z. de geheel aan het subject gebonden satisfactie-component, in
zijn variantie-verklaring beneden de 10% bleef. Iets dergelijks geldt vermoedelijk voor arbeidssatisfactie, maar dit kan op grond van het beschikbare
materiaal niet met zekerheid gezegd worden. Opvallend groot was daarentegen
de invloed van de algemene satisfactie-factor bij de satisfactie met financiële en maatschappelijke positie.
De objectieve omstandigheden kunnen in principe door het beleid beïnvloed worden; daarmee dus ook allerlei deelsatisfacties. Het is zelfs niet uitgesloten
dat de subjectieve component in deze satisfacties, die altijd nog aanzienlijk
is, aan invloeden van het beleid blootstaat (een beleid dat zich er op toe-
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legt de geestelijke volksgezondheid te bevorderen). Erg voor de hand liggend
is dit echter niet; de hypothese nodigt niet zo tot empirische verificatie.
De constatering dat het beleid, voor zover het greep heeft op de objectieve
levensomstandigheden, de satisfactie met allerlei levenssituaties, en, in zeer
beperkte mate, ook de algemene levenssatisfactie, kan bevorderen, noopt tot
enkele kanttekeningen. Deze zijn van praktische, methodisch-technische en
principiële aard.
Te beginnen met het laatste: vaak wordt de vraag gesteld of het soort satisfactie dat in surveys wordt gemeten wel door het beleid moet worden nagestreefd, of, nog principiëler, of satisfactie wel een gunstig verschijnsel
is dat überhaupt moet worden toegejuicht. Er zijn verschillende argumenten
voor een dergelijke sceptische opstelling. Satisfactie zou geen echte voldoening aangeven, maar het resultaat zijn van oppervlakkig conformisme aan
een, in onze maatschappij geldende, tevredenheidsnorm. De differentiatie die
in de geconstateerde mate van satisfactie op verschillende terreinen duidelijk aanwezig is en die ook een behoorlijke face validity bezit, (hoe beter
de kwaliteit van een object, hoe hoger de satisfactie ermee) pleit hiertegen.
Het conformisme aan de tevredenheidsnorm kan er hoogstens toe leiden (en doet
dit waarschijnlijk ook), dat de satisfactie over de hele linie iets geflatteerd wordt. Dit is voor het gebruik van de maat, zolang de aan de meting
ten grondslag liggende omschrijving en (tamelijk tevreden, zeer tevreden,
etc. ) niet letterlijk worden genomen en niet een eigen leven als beleidscriterium gaan leiden, geen bezwaar.
Iets verder gaat de kritiek, die zegt dat gemeten satisfactie wel een echt
gevoelen vertegenwoordigt, maar dat dit gevoelen veelal een ondiep en onbelangrijk verschijnsel is, dat weinig te maken heeft met universeel te veronderstellen menselijke strevingen, zoals wel genoemd wordt het verlangen naar
zelfverwerkelijking of persoonlijke ontplooiing. Zo maken Herzberg en Hamlin 32) onderscheid tussen satisfactie gebaseerd op persoonlijke groei en
satisfactie die slechts gebaseerd is op het vermijden van onplezierige omgevingssituaties. Berting en De Sitter voeren het begrip compulsieve satisfactie in om daarmee een nog negatievere vorm aan te duiden. Deze satisfactie
is het gevolg van machteloosheid, van het onvermogen om diep gewortelde
verlangens te realiseren, van het opgeven van ambities. De satisfactie die
dan nog gemeten wordt, ligt dicht bij onverschilligheid en vervreemding; zij
is hoogstens een tevredenheid met bijzaken. 33)
Een dergelijke visie kan en behoeft niet weerlegd te worden. Het is wel zeker
dat satisfactie niet voor iedereen hetzelfde betekent. Men kan zich voorstellen dat de affectieve lading van de gemeten satisfactie en de centraliteit
daarvan in het gevoels- en wilsleven van persoon tot persoon wisselt; eveneens dat bij sommigen de aanwezigheid van positieve ervaringen zwaarder telt,
bij anderen de afwezigheid van negatieve. Een dergelijke overweging devalueert nog niet de satisfactie als welzijnsindicator grosso modo. (Een andere
kwestie is of men een maatschappij wil, waarin de mensen zich zo gemakkelijk
tevreden laten stellen).
Het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre gemeten satisfactie inderdaad een achtergrond van onverschilligheid, vervreemding en machteloosheid
heeft. Hiertoe zou men moeten beschikken over indicatoren op grond waarvan
echte satisfactie en compulsieve satisfactie zich laten onderscheiden, indicatoren die bij voorkeur in het handelen van de respondent gezocht zouden
moeten worden. Het LSS verschaft echter slechts indicatoren gelegen in het
verbale gedrag en het is de vraag of vervreemding, die in de hierboven weergegeven opvatting juist aan de oppervlakte komt als uiterlijk conformisme,
zich op deze wijze laat ontsluieren.
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Een verschijnsel satisfactie, dat zich aan bovenvermelde verdachtmakingen zou
weten te onttrekken, kwalificeert zich als iets nastrevenswaardigs, maar daarmee nog niet als primair doeleinde van een beleid. De voorbeelden waarbij het
beleid maatregelen uitvaardigt met andere, of zelfs met satisfactie strijdige,
doeleinden liggen voor de hand; de noodzaak hiervan evenzeer. Satisfactie kan
lang niet altijd onmiddellijk doel zijn en evenmin criterium voor het succes
van een bepaald beleid. Wel mag satisfactie tot op zekere hoogte als de ervaren kwaliteit van de levensomstandigheden worden beschouwd, in welke het beleid dan weer een historische en moeilijk calculeerbare rol speelt. Als doeleinde op de lange termijn is verhoging van satisfactie dus moeilijk te negeren. Inzicht in omstandigheden die satisfactie-verhogend, dan wel -verlagend
werken, moet nuttige informatie zijn voor het beleid.
Hiermee komt het betoog op de praktische betekenis van satisfactie als indicator. De globale satisfactie-vragen, zoals die ook in het LSS gebruikt zijn,
geven vermoedelijk geen fijne kwaliteitsdifferentiaties in de objectieve
omstandigheden weer. Daarvoor zijn ze te veel onderhevig aan van de objectieve kwaliteit onafhankelijke factoren, die in dit Cahier uitvoerig aan de
orde zijn gekomen. Het verschil tussen een krot en een goede woning komt wel
in de gemeten woonsituaties tot uiting; het verschil tussen twee gelijkwaardige woningen met een wat verschillende indeling vermoedelijk niet (tenzij
wordt uitgegaan van grote aantallen waarnemingen binnen een zuiver experimentele opzet). Zo kan worden vastgesteld dat de satisfactie met de woonsituatie in experimentele woonprojecten, die soms op verscheidene punten niet onaanzienlijk afwijken van de gebruikelijke situatie, niet verschilt van de
woonsituatie in de nieuwbouw grosso modo. 34)
Satisfactie-onderzoek kan uiteraard wel toegespitst worden op bepaalde, voor
het beleid belangwekkende, concrete situaties.
Het is moeilijk te zeggen wat er bij toenemende concretisering van het object
met de satisfactie-vragen als indicator gebeurt. Er zal enerzijds een neiging
optreden tot verzakelijking van de antwoorden, waarbij de objectieve kenmerken van persoon en object een grotere rol gaan spelen. In de serie satisfactie met de arbeid - satisfactie met de werktijden - satisfactie met de koffie op het werk, laat een toenemend belang van objectieve variantie-bronnen
zich voorstellen. Anderzijds kan concretisering van het satisfactie-object
dit laatste zo betekenisloos doen worden, dat de vraag hiernaar juist gevoelsmatig bepaalde, projectieve, antwoorden gaat oproepen. Hoe zouden bereidwillige mensen anders nog moeten komen tot een oordeel over het kopje
waarin de koffie op het werk geserveerd wordt ! De situatie wordt nog gecompliceerder doordat naast de concreetheidsdimensie nog andere dimensies bestaan waarbinnen satisfactie-objecten te onderscheiden zijn. Te denken valt
aan het aantal functies dat een object voor zijn bezitter heeft. Een auto is
een zeer concreet object, maar voorziet in een groot aantal behoeften, waaronder die aan mobiliteit, snelheid, comfort, privacy, geborgenheid, pronkzucht, zelf-respect. De complexiteit van het object compenseert de concreetheid en het is waarschijnlijk dat dit gevolgen heeft voor het objectieve gehalte van de gemeten satisfacties. Het is voorstelbaar dat de satisfactie
met de auto in dit opzicht niet veel verschilt van de satisfactie met het
leven; dus dat hierin een zeer sterk subjectief element optreedt.
Zonder moeite zijn nog meer dimensies te bedenken: de mate waarin een object
aan verandering (mode) onderhevig is en de mate waarin het object een rol
speelt in de communicatie zullen ook hun invloed hebben op het satisfactieoordeel. Het is echter niet de bedoeling hier een uitvoerige ontleding te
geven van een zaak die toch nauwelijks meer dan academisch belang heeft in
verband met de vraag wat het beleid zou kunnen hebben aan satisfactie-gegevens over meer concrete objecten.
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De veronderstelling ligt voor de hand dat informatie over de satisfactie met
meer concrete objecten, hoe dan ook deze satisfactie tot stand moge komen,
voor een beleid dat concrete maatregelen moet treffen, van gewicht is, terwijl het globale oordeel over hele levensterreinen het beleid minder te bieden heeft. In deze gedachtegang is het woningbouw-beleid meer gebaat bij
satisfactie-gegevens in verband met de open keuken dan bij een globaal oordeel over de woonsituatie.
Hiertegen kan worden aangevoerd dat op het genoemde concrete niveau alternatieve vragen denkbaar zijn, die in veel gevallen het beleid meer informatie
zullen opleveren. Een beleid dat woningen moet uitrusten met een open, dan
wel een gesloten, keuken kan beter direct de preferenties van gevestigde- of
aspirant-bewoners op dit punt inventariseren dan satisfacties met de keuken
als indicator van deze preferenties te nemen. Voor de globale satisfacties
daarentegen ligt de zaak eerder omgekeerd. Het is mogelijk ook op dit niveau
naar preferenties te vragen in plaats van naar satisfacties, maar de vragen
tenderen dan naar het irreële. Ze zijn voor de respondent moeilijk te omvatten of lokken evidenties uit. Vragen in deze vorm, (bijvoorbeeld "zoudt U
liever een ander beroep hebben?" "zoudt U willen verhuizen?", "zoudt U liever een hoger inkomen hebben?") leveren geen concrete aangrijpingspunten
voor het beleid op. Als dit type vragen gesteld wordt, is dit meestal ook met
de bedoeling hierin satisfactie-indicatoren te vinden. In dat geval is de
directe vraag waarschijnlijk in de meeste gevallen een betere.
Tenslotte een kanttekening bij het gebruik van satisfactie-maten van methodisch-technische aard.
Determinanten van satisfactie werden in dit Cahier vastgesteld op basis van
waargenomen verschillen in satisfactie op een bepaald moment. In welke mate
satisfactie in feite te beïnvloeden is laat zich hier niet zonder meer uit
afleiden. Als groep A door beleidsingrijpen (of door een spontane ontwikkeling) komt te verkeren in de omstandigheden van groep B, is daarmee niet gezegd dat de satisfactie met deze omstandigheden nu ook in beide groepen hetzelfde zal zijn. Het tijdverschil, verschillen in lotgevallen van beide
groepen en het feit van de verandering zelf, beïnvloeden de satisfactie met
de situatie. In praktijk wordt steeds weer geconstateerd dat verbeteringen
in de levensomstandigheden over een langere termijn bezien weinig consequenties hebben voor de satisfactie met die omstandigheden. 35) De toeneming
van het reële besteedbare inkomen in westerse landen gedurende de laatste
10 a 15 jaar heeft nauwelijks invloed gehad op de tevredenheid daarmee.
De satisfactie-verdelingen tonen zich nogal constant. Aangenomen mag worden dat beoordelingsmaatstaven min of meer dezelfde ontwikkeling volgen als
de feitelijke omstandigheden, waarmee dan de resulterende satisfactie in
zijn fluctuaties beperkt wordt. In dit verband constateerde bijvoorbeeld
Duncan dat satisfactie met inkomen het beste wordt verklaard door (het meest
vastzit aan) relatieve positie in de inkomensverdeling. 36) Blijft deze positie over langere tijd ongewijzigd, dan zal ook de satisfactie niet veel veranderen.
De feitelijke manipuleerbaarheid van satisfactie laat zich in principe afleiden uit longitudinaal onderzoek. Dit is weinig voorhanden en levert moeilijkheden op bij de organisatie en ook bij de interpretatie. Belangrijke
wijzigingen in de leefsituatie van respondenten treden niet elk jaar op: een
voldoend aantal van deze veranderingen wordt door de nodige verlenging van
het interval tussen de verschillende peilingen. In dat geval is het verlies
uit het panel geducht. Toeschrijving van veranderingen in satisfacties aan
bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen vergt formering van goede controlegroepen. Tenslotte is er de onbetrouwbaarheid van satisfactie-metingen. Al
deze factoren oefenen druk uit in de richting van steekproefvergroting, waarbij het probleem van kosten en baten zich scherp aftekent.
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In praktijk zal men wel vaak de beschikking over tijdreeksen van satisfactiemetingen, ontleend aan verschillende steekproeven. Dit is ook het geval bij
het LSS dat zowel in 1974 als in 1977 werd gehouden en waarbij grote aantallen vragen ongewijzigd bleven. In dit Rapport werd niet ingegaan op de ontwikkelingen, die zich tussen beide jaren voordeden. De laatste peiling werd
ten behoeve van dit Cahier eigenlijk beschouwd als een replicatie van de
eerste en uit dien hoofde waren de resultaten bemoedigend (zie de tabellen
in hoofdstuk 5).
Tijdreeksen die zich uitstrekken over een langere periode vragen echter om
een interpretatie in termen van sociaal-culturele verandering. Het terugkerende hoofdstuk "Culturele veranderingen" uit het tweejaarlijks verschijnende
Sociaal en Cultureel Rapport van dit Bureau houdt zich bij uitstek met dit
soort tijdreeksen bezig en bevat ook satisfactie-gegevens. Terzake van de
waargenomen ontwikkelingen werd daarbij reeds geconstateerd dat satisfacties
niet altijd gelijke tred houden met de objectieve omstandigheden, waarop zij
betrokken zijn. Dit komt enerzijds, zoals
dat de beoordelingsmaatstaven, die gelden bij evaluatie van bepaalde levensomstandigheden mede variëren met de ontwikkeling van de omstandigheden en
daarmee het satisfactie-effect neutraliseren. Dit zal de voornaamste reden
zijn van de verhoudingsgewijs grote stabiliteit van satisfactie-verdelingen.
Daarnaast kan een verklaring van dit verschijnsel worden gezocht in ontwikkelingen van meer algemene gevoelens die zich onafhankelijk voltrekken van
de ontwikkeling in de omstandigheden. Aanwijzingen hiervoor werden mede
gevonden in vergelijkingen van de ontwikkelingen, zowel op het punt van de
levensomstandigheden, als op het punt van de waardering daarvan, bij afzonderlijke categorieën van de bevolking. Met behulp van de ontleding van satisfacties in een algemene of subjectieve component en een objectieve component,
zoals in hoofdstuk 6 ondernomen, kan deze benadering aan zuiverheid winnen.
Ter verduidelijking een voorbeeld van een dergelijk analyse-schema:

Er zou daarbij kunnen blijken dat de algemene- of subjectieve satisfactie
een, naar generatie en periode, veranderlijke grootheid is. Deze algemene
component kan, bij gebrek aan beter, eventueel geïndiceerd worden door één
of meer algemene satisfactie-vragen, zoals die naar satisfactie met het leven.
Het zal immers in praktijk niet mogelijk zijn factoranalyses als in hoofdstuk 6 altijd uit te voeren.
Voorwaarde voor deze vergelijkingen is dat de satisfactie-vragen naar inhoud,
vorm en context in de vragenlijst zo exact mogelijk gelijk moeten zijn over
de verschillende peiljaren. Zoals in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 bleek, is de
gevoeligheid van satisfactie-vragen aanzienlijk. Ook is het gewenst voor
zowel bij de vraag naar de levenssatisfactie, als die naar belangrijke deelsatisf acties, enigzins anders verwoorde of geschaalde substituten te laten
meedraaien.
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De gecombineerde indices die hierdoor mogelijk worden, hebben gewoonlijk een
hogere betrouwbaarheid, maar bovendien berust de algemene of subjectieve
factor, die men eventueel wenst te extraheren uit de verzamelde satisfactieitems dan minder op irrelevante eigenaardigheden van het materiaal (vgl. in
dit verband nog eens tabel 6. 1 , 6.3 en 6.4 op het effect van substituten van
woonsatisfactie, satisfactie met de gezondheid en arbeidssatisfactie.
Alvorens wordt overgegaan tot de formulering van conclusies en aanbevelingen
in een meer compacte vorm, dient nog een probleem te worden opgevoerd.
Bij de in hoofdstuk 4 uitgevoerde factoranalyses werd elke satisfactie ontleed in een algemene, subjectieve component en een specifieke objectieve
component. Het is daarbij de vraag wat in deze factoranalyses gebeurt met de
invloeden van verschillen in beoordelingsmaatstaven tussen mensen. Deze invloeden zijn op te vatten als "verstoringen" in de relatie tussen omstandigheden en de satisfactie daarmee. Voorzover deze verstoringen per individu
voor alle deelsatisfacties ongeveer van dezelfde grootte en richting zijn,
met andere woorden, voor zover individuen één, voor alle levensterreinen
geldend, referentiekader hebben, worden deze verstoringen geboekt onder de
betreffende specifieke objectieve factoren. In hoeverre referentiekaders
universeel dan wel specifiek zijn, is op grond van het hier gebruikte onderzoeksmateriaal niet uit te maken. Het ontbreken van enige beduidende lading
van zulke variabelen als inkomen en vooral opleiding op de algemene satisfactiefactor wijst er wel op dat aan bepaalde brede sociale categorieën
gebonden universele referentiekaders zich bij de satisfactie-uitingen niet
gemanifesteerd hebben. De algemene satisfactie-factor bleek ook onafhankelijk van variabelen als leeftijd en geslacht. Op grond hiervan kan, met de
nodige reserve plausibel gemaakt worden dat de invloed van verschillende
beoordelingsmaatstaven op de satisfacties voor een groot deel door de objectieve factoren wordt geherbergd. De verstoringen tengevolge van verschillen
in beoordelingsmaatstaven uiten zich daar in ladingen die aan de matige kant
blijven. De correlatie tussen een situatie en een satisfactie daarmee wordt
niet alleen doorkruist door verschillen in algemene satisfactie tussen de
mensen maar, los hiervan, ook nog eens door verschillen in beoordelingsmaatstaven. De deelsatisfacties, die los van algemene satisfacties worden gemeten, kunnen nog wel degelijk als oordelen van mensen worden beschouwd; zij
vertegenwoordigen niet slechts de kwaliteit van het betreffende object
zonder meer.
Het nut van satisfactie-metingen van het beleid waarover in het bovenstaande werd gefilosofeerd, laat zich terugbrengen tot de volgende kern:
Satisfactie-metingen geven informatie over de wijze waarop mensen hun situatie ervaren. Deze ervaringen liggen niet volkomen besloten in de kwaliteit
van de levensomstandigheden; het verband is soms betrekkelijk zwak. Satisfactie mag daarom als verschijnsel aandacht genieten omwille van zichzelf.
Uitgaande van de, in dit Rapport overigens niet bewezen of zelfs onderzochte, veronderstelling dat dissatisfactie een bron zou kunnen zijn van stress
of van actie, dan krijgt satisfactie-onderzoek ook een zekere directe maatschappelijke relevantie.
Door middel van satisfactie-vragen kunnen in elk geval categorieën van de
bevolking worden geïdentificeerd, die een relatief lage satisfactie vertonen met één of meer situaties en uit dien hoofde als probleemgroepen worden
beschouwd. Tevens kunnen met hetzelfde doel ontwikkelingen in de satisfactie-niveaus van diverse groepen in de tijd worden gevolgd.
Niet alleen simpele registratie van satisfactie, maar ook studie van de
achtergronden van het verschijnsel kan beleidsrelevante informatie opleveren. Zo kan aan het licht komen welke levensomstandigheden de satisfactie
het meest bepalen en welke verschillen zich hierbij, naar bevolkingsgroep
en periode, voordoen.
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Onderzoek naar de factoren die satisfactie bepalen, verschaft tevens inzicht
in de discrepanties die optreden tussen de kwaliteit van de levensomstandigheden en de satisfactie daarmee. Deze discrepanties komen, afgezien van onvolkomenheden in de satisfactie-meting, voort uit verschillen in beoordelingsmaatstaven en algemene tevredenheidsdisposities. In dit Rapport werd
een weg aangegeven om, in elk geval, deze laatstgenoemde factor los te
maken van de satisfactie, die specifiek op bepaalde levensomstandigheden is
betrokken, zodat een betere verklaring van satisfactie-verschillen mogelijk
wordt.
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Summary
In 1974 the Social and Cultural Planning Office commissioned an enquiry
into the conditions of life of the Dutch population of 18 years and over.
This enquiry was repeated in 1977. The results of these enquiries, which
were termed "Life Situation Survey" (LSS), have not been published in
separate reports, but have found their way into various publications from
this Office, including the three issues of the Social and Cultural Report
which have so far appeared.
Apart from a fairly extensive inventory of conditions of life concerning
prosperity, work, health, residential situation, leisure, formal and informal contacts and of demographic background characteristics of the
respondents, the Survey also contained some information on satisfaction
with certain important aspects of life and with life in general. It is
this information with which this Cahier is concerned.
The first three chapters of the Cahier contain general observations on the
phenomenon of satisfaction, its measurement and the determinants which are
in general used to explain the phenomenon.
In chapter 4 these determinants are specified in more detail and quantified
on the basis of available literature. Some of the large-scale American
surveys showed that satisfaction with life in general could be very well
explained by a number of domain satisfactions together, but was only
slightly influenced by conditions of life and personal characteristics (in
this connection both were to be seen as variables which belong to the
object of satisfaction). Domain satisfactions were more readily explainable
through the relevant conditions of life, but still to such a slight extent
that it had to be assumed that there was a considerable influence from subject-connected determinants (personality-connected).
It is noticeable that satisfactions amongst themselves exhibited marked
correlations. Factor analyses carried out on domain satisfactions invariably
produced a factor which represented a considerable common variance.
Precisely because these satisfactions were not strongly correlated to objective conditions of life, it could be assumed that a personal inclination to
express satisfaction gave rise to at least part of this common variance.
A group of variables, the influence of which it was more difficult to quantify, but which belongs to the determinants of satisfaction, is to be
found in the frame of reference which people use in judging a situation.
On the basis of the literature it was conluded that the non-operationalization of these data in the LSS need not be disastrous.
In chapters 5 and 6 a report is given of empirical research into satisfaction data from the LSS. The following table gives a summary of results concerning the explanation of satisfaction with life in general.
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Satisfaction with life is clearly more strongly dominated by personality
characteristics than by conditions of life and personal characteristics.
Apart from this the domain satisfactions appeared to make a considerable
contribution to the explanation of variance. This contribution is presumably to be interpreted as the subjectivity of the respondent in the broader
sense, that is to say the reactions in which the effects of referential
behaviour, social desirability and the striving after internal consistency
have been allowed for. The uniformity of the satisfaction questions has
also been of influence.
The explanation of domain satisfactions took place by means of various factor analyses, to which these domain satisfactions, together with a large
number of objective situation characteristics, were submitted. The results
of one of these factor analyses is presented below.
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The factor F l, which is independent of the object, played a part in answering all the questions on satisfaction. This component is referred to as
general satisfaction. The remaining factors in this analysis appeared to
be connected with various aspects of life, such as housing, health, etc.
They indicated the quality of specific conditions of life as experienced
by the respondent. A subjective element still plays a part here, but this
is connected with the specific object and stands apart from general satisfaction. Differences in the frame of reference concerning the specific
object very probably find expression in this way.
The weight of the general satisfaction factor was highly dependent on the
nature of the satisfaction data, which formed the basis for the factor's
construction. In the LSS, which worked on the basis of 9 satisfaction
questions, which corresponded as regards form and position in the questionnaire, this fact lead in the first instance to an exaggerated impression
of the factor's importance. This is apparent both from the various factor
analyses as well as from the regression analyses of domain satisfactions.
If substitutes of a different form and taken from other sections of the
questionnaire are entered for these domain satisfactions, as was done in
the table above, then it appeared that the objective characteristics of the
situation play a bigger part in the various satisfactions and the general
satisfaction a smaller one.
Even taking all this into account general satisfaction still had a very
important explanatory value in the extent of satisfaction with the financial and social situation and was not unimportant in explaining satisfaction with the state of health. As regards satisfaction with friends and
acquantances and satisfaction with immediate relatives, general satisfaction
played a very dominating part, but no conclusions could be drawn from this
owing to a lack of adequate objective situation indicators. In the case of
satisfaction with housing and work the objective situation factor appeared
to overshadow general satisfaction.
The analysis of interaction phenomena in combinations of situation and personal characteristics produced few significant observations. The consensus
in the evaluation of conditions of life, which had been assumed from the
start, was thus found to be realistic.
In the last chapter "Concluding Remarks" some comments are made on the use
of satisfaction measurement. These were of a moral, methodological-technical and practical nature. The conclusions were that measurements of satisfaction can be of value in policy making, provided the policy makers take
the following principles into account in interpreting the material:
- The results of satisfaction measurements are highly dependent on the form
and context of the satisfaction questions;
- Satisfaction measurements are only meaningful if they are used comparatively;
- Results must be judged against the current criteria for the evaluation
of situations; this is especially important in comparisons of satisfactions at different periods of time;
- Each satisfaction measurement contains a general factor, which is independent of the object with which the satisfaction measurement is concerned. The significance of this factor differs with the sort of satisfaction which is measured, whilst presumably intercultural, intergenerative
differences also play a part here.
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Vragenlijst LSS 1977
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Gebruikte variabelen en hun onderlinge correlaties

