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Samenvatting

In twee scenario-experimenten is nagegaan in hoeverre status een rol speelt bij sekse-
verschillen in rechtvaardigheidsoordelen. Resultaten lieten zien dat vrouwen in lage
statusposities sterker reageerden op procedurele rechtvaardigheid dan vrouwen in
hoge statusposities (Studie 1). Bovendien reageerden vrouwen in lage statusposities
sterker op rechtvaardigheid dan mannen in lage statusposities, terwijI in de,hoge sta-
tusposities kleinere sekseverschillen werden gevonden (Studie 2). Implicaties worden
in de discussie besproken.
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Procedure le rechtvaardigheid betreft de eerlijkheid van procedures die aan beslissingen
voorafgaan. Dit kunnen formele procedures betreffen, maar ook de manier waarop
mensen behandeld worden. Wanneer mensen inspraak hebben in een beslissing, vin-
den zij de procedure doorgaans eerlijker dan wanneer zij geen inspraak hebben (Van
den Bos & Miedema, 2000). Inspraak geeft mensen namelijk het gevoel dat zij de
uitkomst kunnen beinvloeden. Procedure le rechtvaardigheid heeft een sterke invloed
op gevoelens, attitudes en gedragingen van mensen. Mensen beoordelen dezelfde uit-
komst positiever wanneer de procedure eerlijk is verlopen dan wanneer zij oneerlijk is
verlopen (Van den Bos & Miedema, 2000). Dit wordt het eerlijk-proces-effect genoemd.
Opvallend genoeg is rechtvaardigheidsonderzoek tot dusverre met name in organisa-
ties en onderzoekslaboratoria verricht, terwill in tal van andere contexten procedurele
rechtvaardigheid ook haar invloed laat gelden, zoals bijvoorbeeld intieme relaties.

Eerder onderzoek liet zien dat vrouwen in intieme relaties negatiever reageerden
op procedurele onrechtvaardigheid dan mannen (Tumewu, Kluwer & Van den Bos,
2004). Een verklaring hiervoor is dat vrouwen over het algemeen meer relationeel
georienteerd zijn dan mannen (Cross & Madson, 1997; Kluwer, Tumewu & Van den
Bos, 2004). Hierdoor zijn vrouwen gevoeliger voor verschillen in procedurele recht-
vaardigheid dan mannen. De rechtvaardigheid van de procedure die iemand volgt geeft
namelijk aan hoe die persoon over de relatie met de ontvanger denkt.

Een andere verklaring ligt niet zozeer in individuele verschillen, zoals relationele
orientatie, maar in situationele factoren die een rol spelen bij sekseverschillen in re-
chtvaardigheidsoordelen, zoals status. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat sekse een
statuskenmerk is (Wood & Karten, 1986). Vrouwen krijgen op basis van hun sekse
een lagere status toegewezen dan mannen. Wij verwachten dat met name een lage
statuspositie een belangrijke rol speelt in het vinden van sekseverschillen in pro-
cedurele rechtvaardigheid. De relationele theorie van autoriteit (Tyler & Lind, 1992)
stelt namelijk dat individuen in een lage statuspositie gevoeliger zijn voor procedurele
onrechtvaardigheid: zij hechten meer waarde aan sociale evaluatie en hebben er meer
behoefte aan om met respect en waardigheid behandeld te worden dan hoge status
individuen.

Toch suggereert voorgaand onderzoek dat alleen sekse of alleen status onvoldoende
is om effecten van procedurele rechtvaardigheid teweeg te brengen. Wij verwachten
daarom dat juist de combinatie van een lage statuspositie en een vrouwelijke sekse
ervoor zorgt dat individuen gevoelig zijn voor procedurele rechtvaardigheid. Hierdoor

zouden vrouwen met een lage statuspositie een sterker eerlijk-proces-effect moeten
laten zien dan mannen met een lage statuspositie. Bovendien zal dit sekseverschil

voor individuen in een hoge statuspositie minder groot moeten zijn. In dit onderzoek

toetsen wij deze hypothese in twee scenario-experimenten. In Experiment i gaan we

na of het eerlijk-proces-effect voor vrouwen met een lage statuspositie sterker is dan

voor vrouwen met een hoge statuspositie. In Experiment 2 toetsen onze verwachting

dat vrouwen in een lage statuspositie een sterker eerlijk-proces-effect laten zien clan

mannen in een lage statuspositie en dat het verschil tussen mannen en vrouwen in een

hoge statuspositie minder groot zal zijn.
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Experiment

Methode

Deelnemers en experimenteel ontwerp.
Deelnemers waren 147 vrouwelijke studenten aan de Universiteit Utrecht. Achtender-
tig studenten gaven aan niet heteroseksueel te zijn en werden uit de dataset verwijderd.
Deelnemers werden op willekeurige wijze aan een van de vier experimentele condities
van het 2 (status: laag vs. hoog) x 2 (procedure: inspraak vs. geen inspraak) experimen-

teel ontwerp toegewezen.

Experimentele procedure.
Deelnemers werden in aparte hokjes geplaatst waarbij ze de instructies op een compu-
terscherm kregen gepresenteerd. Zij lazen dat ze zich moesten inbeelden dat ze al twee

jaar een relatie hadden.
Hierna werd status gemanipuleerd. In de hoge-statusconditie lazen deelnemers

dat zij al werkten en de partner nog studeerde, waardoor de deelnemer op financieel
gebied een hogere statuspositie had. Omdat de deelnemer meer geld verdiende, had hij
ook meer inbreng in de aanschaf van gezamenlijke spullen. In de lage-statusconditie
werkte de partner al en studeerde de deelnemer nog, waardoor de deelnemer een lagere
statuspositie op financieel gebied had. Omdat de partner meer geld verdiende, had hij
ook meer inbreng in de aanschaf van gezamenlijke spullen.

Vervolgens lazen deelnemers dat het niet goed met de relatie ging en dat geza-
menlijk besloten werd de relatie te beeindigen. De gezamenlijke spullen moesten al-
leen nog worden verdeeld. Hierna werd de proceduremanipulatie geinduceerd. In de
inspraakconditie kregen deelnemers inspraak in het maken van een afspraak over de
dag waarop dit zou gebeuren en luisterde de ex-partner naar wat de deelnemer te zeg-
gen had. In de geen-inspraakconditie kregen deelnemers geen inspraak en luisterde
de ex-partner niet. Tot slot werden de manipulatiecontrole waargenomen procedurele
rechtvaardigheid en de afhankelijke variabele tevredenheid gemeten met behulp van
een vragenlijst.

Waargenomen procedurele rechtvaardigheid werd gemeten met drie items (Van
den Bos & Miedema, 2000): "Hoe eerlijk vind je de manier waarop je door je ex-partner

bent behandeld?" = heel oneerlijk, 7 = heel eerlijk), "Hoe rechtvaardig vind je de manier

waarop je door je ex-partner bent behandeld?" (I = heel onrechtvaardig, 7 = heel rechtvaar-

dig) en "Hoe terecht vind je de manier waarop je door je ex-partner bent behandeld?" (i

= heel onterecht, 7 = heel terecht). Deze drie items werden samengevoegd tot een schaal

voor waargenomen procedurele rechtvaardigheid (Cronbach's a =
Tevredenheid na afloop van het conflict werd gemeten met drie items (Van den Bos

& Miedema, 200n0): "Hoe tevreden ben je over de manier waarop je door je ex-partner
bent behandeld?" (I = helemaal niet tevreden, 7 = heel erg tevreden), "Hoe content ben je

over de manier waarop je door je ex-partner bent behandeld?" = helemaal niet content,

7 = heel erg content) en "Hoe ontevreden ben je over de manier waarop je door je ex-

partner bent behandeld?" = zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden). Deze drie items werden

samengevoegd tot een schaal voor tevredenheid (Cronbach's a = .79).
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Resultaten en discussie

Manipulatiecontrole.
Analyses lieten alleen een hoofdeffect van procedure zien: deelnemers in de geen-
inspraakconditie gaven aan dat zij zich significant minder procedureel rechtvaardig
behandeld voelden (M = 1.79, SD = 0.55) dan deelnemers in de inspraakconditie (M =
5.19, SD = 1.24), F(i, 107) = 341.59, p < .001, 12 = .76. Dit geeft aan dat de inspraakma-
nipulatie succesvol was. Verder moesten deelnemers na het lezen van het scenario aan-
geven of zij een lage of een hoge statuspositie hadden. Wanneer zij eenfout antwoord

intypten, kregen zij te zien dat dit antwoord onjuist was. Vervolgens werd deze vraag
opnieuw gesteld en werd deze net zo lang herhaald totdat het juiste antwoord gegeven
werd. Uit de debriefing kwam naar voren dat deelnemers het gevoel hadden afhankelijk
van en overeenkomstig met de statusmanipulatie een lage dan wel hoge statuspositie

te hebben in de relatie.

Tabel 1 Gemiddelde tevredenheid (en standaarddeviaties) na afloop van het conflict (Experiment 1)

Status

Laag Hoog

Geen inspraak 1.46 (0.46) 1.92 (0.62)

Wel inspraak 5.05 (1.12) 4.79 (0.92)

Noot. Gemiddelden zijn op 7-puntsschalen; hogere gemiddelden betekenen meer tevredenheid na afloop

van het conflict.

Afliankelifice variabele.
In Tabel i staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de tevredenheidschaal.

Met een tweewegsvariantie-analyse werd een hoofdeffect van procedure gevonden,

F(t, 105) = 415.99, p < .05. Deelnemers rapporteerden minder tevredenheid na het

krijgen van geen inspraak dan na inspraak. Belangrijker was het voorspelde interactie-

effect tussen status en procedure, F(t, 105) = 5.06, p < .05. Voor vrouwen in de lage

statuspositie bleek het eerlijk-proces-effect sterker te zijn, F(i, 106) = 255.08, p < .05,

= .71, dan voor vrouwen in de hoge statuspositie, F(t, 106) = 167.03, p < .05, iz..61.

Dit resultaat ondersteunt onze verwachting.
Tevens wordt het relationele model van Tyler en Lind (1992) hiermee ondersteund.

Dit model stelt dat lage-status-individuen gevoeliger zijn voor procedurele rechtvaar-

digheid dan hoge-status-individuen. Om de volledigehypothese te toetsen moeten we

echter mannen in het onderzoek betrekken om zo eenvergelijking te kunnen maken

tussen mannen en vrouwen en hoe zij reageren op procedurele rechtvaardigheid in

hoge en lage statusposities.
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In Experiment 2 toetsen we daarom onze hypothese dat binnen de lage-statuscondi-
tie het eerlijk-proces-effect voor vrouwen sterker is dan voor mannen en dat binnen de
hoge-statusconditie dit sekseverschil kleiner is. In dit onderzoek maken wij bovendien
gebruik van een groter scala aan positief-affect-items als afhankelijke variabele.

Experiment 2

Methode

Deelnemers en experimenteel ontwerp.
Deelnemers waren 172 studenten (79 mannen en 93 vrouwen) aan de Universiteit

:3
Utrecht. Mannen en vrouwen werden op willekeurige wijze aan één van de vier ex-

a perimentele condities van het 2 (sekse: man vs. vrouw) x 2 (status: laag vs. hoog) x 2
z (procedure: inspraak vs. geen inspraak) experimenteel ontwerp toegewezen.

z Experimentele procedure.
Deelnemers werden vervolgens in aparte hokjes geplaatst waarin op een computer

0 dezelfde instructies en hetzelfde scenario als in Experiment i werd aangeboden. Tot slot
.s werd de afhankelijke variabele affectieve gevoelens na afloop van het conflict gemeten

met behulp van een vragenlijst.
Waargenomen procedurele rechtvaardigheid werd op dezelfde manier gemeten als

in Experiment i (Cronbach's a = .97). De afhankelijke variabele affect na afloop van het
conflict werd gemeten met 9 items (Van den Bos & Miedema, 2000). Voorbeelditems
zijn: "Hoe gelukkig ben je met de manier waarop je door je ex-partner bent behan-
deld?" = zeer ongelukkig, 7 = zeer gelukkig) en "Hoe teleurgesteld ben je over de manier
waarop je door je ex-partner bent behandeld?" = helemaal niet teleurgesteld, 7 = heel
erg teleurgesteld). Negatieve affect items werden omgescoord. De negen items werden
samengevoegd tot een schaal voor positief affect na afloop van het conflict (Cronbach's

a = .97).

Resultaten

Manipulatiecontrole.
Resultaten lieten wederom een hoofdeffect van procedure zien: deelnemers in de geen-
inspraakconditie gaven aan dat zij zich minder procedureel rechtvaardig behandeld
voelden (M = 2.04, SD = o.68) dan deelnemers in de inspraakconditie (M = 5.29, SD
= 1.23), RI, 171) = 443.59, p < .001, 2 = .72. Dit geeft aan dat de proceduremanipu-
latie succesvol was. Verder moesten deelnemers na het lezen van het scenario weer
aangeven of zij een lage of een hoge statuspositie hadden. De procedure was conform
Experiment r. Uit de debriefing bleek onze statusmanipulatie succesvol te zijn.

Positief affect na afloop van het conflict.
In Tabel 2 staan de gemiddelden en de standaarddeviaties weergegeven. Met een
driewegsvariantie-analyse werden een hoofdeffect van procedure, F(r, 164) =
536.81, p < .05, 12= .76, en een hoofdeffect van status gevonden, F(r, 164) = 4.45,
p < .05, 12= .03. Deelnemers reageerden negatiever op geen-inspraak dan op inspraak
en negatiever binnen de lage-statusconditie dan binnen de hoge-statusconditie. In
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Tabel 2 Gemiddeld positief affect (en standaarddeviaties) na afloop van het conflict (Experiment 2)

Status

Laag Hoog

Man Vrouw Man Vrouw

Geen inspraak 2.49 (0.78) 1.85 (0.35) 2.44 (0.95) 2.47 (0.53)

Wel inspraak 5.29 (1.26) 5-47 (0.95) 5.89 (0.81) 5.49 (1.23)

Noot. Gemiddelden zijn op 7-puntsschalen; hogere gemiddelden betekenen meer positief affect na afloop

van het conflict.

overeenstemming met onze hypothese vonden we een significante drieweg-interac-
tie, F(i, 164) = 4.96, p < .05, i2 = .03. In de hoge-statusconditie vonden we alleen een
hoofdeffect van procedure, F(i, 164) = 261.34, p < .05, r= .61. In de lage-statusconditie
vonden we naast een hoofdeffect van procedure, F(1, 164) = 265.52, p < .05, 12 = .62,
ooeen tweeweg-interactie tussen sekse en procedure, F(i, 164) = 4.30, p < .05, T = .03.
Binnen de lage-statusconditie was het eerlijk proces effect voor vrouwen sterker,
169) = 159.91, p < .05, rj2 = .31, dan voor mannen, F(r, 169) = 74.85, p < .05,112= .17.

Algemene discussie

Experiment liet zien dat vrouwen met een lage statuspositie een sterker eerlijk-pro-
ces-effect vertoonden dan vrouwen met een hoge statuspositie. Onze verwachting dat
binnen de lage-statusconditie vrouwen een sterker eerlijk-proces-effect zouden ver-
tonen dan mannen en dat binnen de hoge-statusconditie minder sterke sekse-effecten
zouden worden gevonden werd door de resultaten van Experiment 2 ondersteund.
Deze resultaten bouwen voort op het onderzoek van Tumewu en anderen (2004) en op
de theorie van Tyler en Lind (1992).
In dit onderzoek hebben wij vanuit twee invalshoeken sekseverschillen in procedurele
rechtvaardigheidsoordelen onderzocht. Enerzijds spelen individuele verschillen een rol
vanwege verschillen in relationele orientatie en anderzijds spelen situationele verschil-

len een rol door verschillen in status. Hierbij zorgt de combinatie van een relationele
orientatie van de vrouwelijke sekse en de behoefte aan respect bij de lage-status-indivi-
duen voor een sterker eerlijk-proces-effect.
Het huidige onderzoek is een uitbreiding van de reeds bestaande onderzoeken in de

rechtvaardigheidsliteratuur en de intieme relaties-literatuur. Tot nu toe ging men ervan

uit dat respectievelijk alleen een lage statuspositie of een vrouwelijke sekse voldoende

was voor het veroorzaken van eerlijk-proces-effecten. Het voorliggende onderzoek

toont echter aan dat juist de combinatie van lage statuspositie en vrouwelijke sekse

ervoor zorgt dat individuen gevoeliger zijn voor het wel of niet krijgen van inspraak.

Onderzoek laat zien dat relationele orientatie een eigenschap is die vrouwen meer ver-
tonen dan mannen (Cross & Madson, 1997). In de lage-statusconditie wordt het sekse-

effect versterkt en in de hoge-statusconditie wordt het sekse-effect afgezwakt.
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Wat betekent dit voor intieme relaties? Wanneer vrouwen binnen intieme relaties een
lage statuspositie ervaren, bijvoorbeeld doordat zij een lager salaris hebben dan hun
partner, zullen zij sterker reageren op rechtvaardige en onrechtvaardige procedures.
Een procedureel onrechtvaardige behandeling kan dan leiden tot frustraties en nieuwe
conflicten, terwijl een procedureel rechtvaardige behandeling een buffer kan vormen
tegen de negatieve effecten van een conflict (Tyler & Lind, 1992). Dit onderzoek levert
een belangrijke bijdrage onder welke omstandigheden conflicten al dan niet ernstige
gevolgen kunnen hebben voor een relatie.
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