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Samenvatting

In deze bijdrage wordt ingegaan op de bevinding dat mensen positiever
over hun uitkomst oordelen wanneer deze het gevolg is van een eerlijke dan
van een oneerlijke procedure. Onze verklaring van dit eerlijk-proces-effect
luidt dat het voor personen veelal erg moeilijk is om te oordelen over hun
uitkomst omdat zij geen informatie over de uitkomsten van anderen
hebben, en dat zij in dergelijke situaties procedure-informatie op heuris-
tische wijze gebruiken om zich een oordeel over hun uitkomst te vormen.
De resultaten van een laboratorium-experiment ondersteunen dit idee.

Mensen maken regelmatig een onderscheid tussen de eerlijkheid van de
uitkomst die zij krijgen toebedeeld en de eerlijkheid van de procedure
waarmee deze uitkomst tot stand komt (Lind & Tyler, 1988). Eén van de
meest interessante bevindingen uit de rechtvaardigheidsliteratuur, en één
van de meest gerepliceerde resultaten in het rechtvaardigheidsdomein, is dat
mensen positiever over hun uitkomst oordelen wanneer deze uitkomst het
gevolg is van een eerlijke procedure dan wanneer de uitkomst het gevolg is
van een oneerlijke procedure. Deze bevinding zal in deze bijdrage worden
aangeduid als het eerlijk-proces-effect. Een voorbeeld van een onderzoek
waarin dit effect is gevonden is het experiment van Lind, Kanfer en Earley
(1990). In dit onderzoek fungeerde het aantal te verrichten taken als
uitkomst en gemanipuleerd werd of deelnemers een mogelijkheid kregen
om hun mening te geven over hoe de uitkomst tot stand moest komen (dit
zal in deze bijdrage worden aangeduid als inspraak) of dat de deelnemers
een dergelijke mogelijkheid werd onthouden (geen inspraak). De
bevindingen toonden aan dat deelnemers die inspraak kregen niet alleen de
procedure maar ook de uitkomst als eerlijker beoordeelden dan deelnemers
die geen inspraak kregen.

Dat het eerlijk-proces-effect zo vaak is aangetoond is één van de
belangrijkste factoren die ertoe hebben geleid dat procedurele rechtvaardig-
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heidsonderzoekers ertoe neigen om te stellen dat procedurele rechtvaardig-
heid belangrijker is dan distributieve rechtvaardigheid (b.v. Lind & Tyler,
1988). Distributieve theoretici, daarentegen, zijn geneigd te benadrukken
dat uitkomsten desalniettemin belangrijker zijn dan procedures (b.v. Lerner
& Whitehead, 1980). Dit heeft ertoe geleid dat distributieve onderzoekers
geen aandacht besteden aan het belang van procedures, en dat procedurele
onderzoekers de distributieve aspecten van rechtvaardigheid verwaarlozen.
Het voorgestelde onderzoek stelt zich ten doel de procedurele en
distributieve rechtvaardigheidsorientaties met elkaar te integreren. Voorge-
steld wordt dit doel te bereiken door een verklaring te geven voor het
eerlijk-proces-effect waar tot dusver nog geen aandacht aan is besteed.

Onze verklaring is gebaseerd op den van de laatste theoretische
ontwikkelingen in de sociale rechtvaardigheidsliteratuur: de eerlijkheids-
heuristiek-theorie. Kort samengevat stelt deze theorie dat de wijze waarop
mensen zich een eerlijkheidsoordeel vormen vaak wordt beinvloed door
heuristische processen (voor een uitgebreidere introductie van de theorie,
zie Lind, 1994; Van den Bos, 1996; Van den Bos, Vermunt & Wilke,
1997). In de voorliggende bijdrage zullen wij ons richten op een element
van de eerlijkheidsheuristiek-theorie waar tot dusver nog geen aandacht aan
is besteed. Dit element gaat uit van de idee dat het veelal gemakkelijker is te
bedenken wat een procedure betekent in termen van eerlijkheid dan wat een
uitkomst betekent in termen van eerlijkheid. Zo is bijvoorbeeld beargumen-
teerd door Lind (1994) dat het eenvoudiger is om na te gaan of men op een
eerlijke, bijvoorbeeld niet 'gebiasde' manier is behandeld in de rechtszaal
dan dat men weet of de boete die men moet betalen als gevolg van de
rechtszaak eerlijk of niet eerlijk is. De primaire vraag die wij ons in dit
artikel stellen is onder welke omstandigheden procedure-informatie
inderdaad gemakkelijker te relateren is aan eerlijkheid dan uitkomst-infor-
matie en onder welke omstandigheden dit verschil minder sterk is.

Hoe vormen mensen zich een uitkomst-oordeel?

Voor de beantwoording van deze vraag lijkt het nuttig om ons te realiseren
dat, in tegenstelling tot procedurele theorieen, distributieve rechtvaardig-
heidstheorieen (zoals de billijkheidstheorie) uitgaan van de idee dat
mensen, willen zij de eerlijkheid van de uitkomst die zij hebben verkregen
op een zinvolle wijze kunnen vaststellen, informatie nodig hebben over de
uitkomst(en) van anderen (Messick & Sentis, 1983). Naar onze mening
suggereert dit dat wanneer je alleen informatie hebt over je eigen rechtszaak
het inderdaad erg moeilijk is, zoals Lind (1994) beargumenteerde, om te
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oordelen over de eerlijkheid van de boete die je moet betalen, maar dat dit
veel minder moeilijk is wanneer je de uitkomst van een vergelijkbare
rechtszaak weet. Met andere woorden, wij poneren dat er twee belangrijke
omstandigheden zijn waaronder mensen zich een uitkomst-oordeel vormen:
De omstandigheid waarin zij wel versus waarin zij geen informatie over
uitkomsten van anderen hebben.

Bovendien stellen wij hier dat in veel situaties (zoals waarschijnlijk
in de hierboven genoemde 'eerlijk-proces-onderzoeken') informatie over
anderen niet of nauwelijks voorhanden is. Zo zijn we bijvoorbeeld vaak
niet op de hoogte van de salarissen van onze collega's. De
eerlijkheidsheuristiek-theorie benadrukt expliciet dat, willen we kunnen
verklaren hoe mensen zich eerlijkheidsoordelen vormen, we moeten
achterhalen welke informatie zij tot hun beschikking hebben. Dit suggereert
dat wanneer uitkomst-informatie over anderen niet voorhanden is, mensen
gebruik maken van de informatie waarover zij wel kunnen beschikken. Wij
voorspellen dat in dergelijke situaties mensen gebruik maken van
procedure-informatie om zich, op heuristische wijze, een oordeel over hun
uitkomst te vormen, met als gevolg dat de uitkomst-oordelen van die
personen een eerlijk-proces-effect zullen laten zien: De uitkomst wordt
positiever beoordeeld na een eerlijke dan na een oneerlijke procedure.

De bovenstaande gedachtengang maakt echter ook duidelijk dat in
situaties waarin mensen wel weten welke uitkomst anderen ontvangen
hebben, zij deze uitkomst-informatie zullen gebruiken om een oordeel over
hun eigen uitkomsten te vormen. Dit zal tot gevolg hebben dat, in
vergelijking met de bovengenoemde situatie, de uitkomst-oordelen van
deze personen minder sterk zullen worden beinvloed door procedure-
informatie. Wij verwachten dus een sterker eerlijk-proces-effect wanneer
personen géén uitkomst-informatie over anderen hebben dan wanneer zij
deze informatie wel hebben (Hypothese /).

Opgemerkt moet worden dat Hypothese 1 niet overeenkomt met wat
men op basis van de procedurele rechtvaardigheidsliteratuur (b.v. Lind &
Tyler, 1988) zou verwachten. Op grond van deze literatuur zou men
namelijk voorspellen dat zelfs in situaties waarin mensen de beschikking
hebben over uitkomst-informatie over anderen zij nog steeds erg veel
belang blijven hechten aan procedure-informatie. Zo hebben Lind en Tyler
(1988, p. 1) gesteld dat mensen altijd meer geinteresseerd zijn in
procedures dan in uitkomsten. Ook stellen deze auteurs dat mensen in
zoveel omstandigheden gewend zijn geraakt aan het gebruiken van
procedure-informatie dat zij altijd grote waarde zullen hechten aan deze
informatie. Als alternatieve voorspelling moet daarom genoemd worden dat
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niet alleen in situaties waarin men geen uitkomst-informatie over anderen
heeft, maar ook in situaties waarin men deze informatie wel heeft sterke
eerlijk-proces-effecten verwacht kunnen worden (Hypothese I alt).

DifferentiEle effecten op uitkomst-tevredenheid en -eerlijkheid

Als aanvullend doel zal in de voorliggende bijdrage worden ingegaan op
het verschil (in situaties waarin mensen wel informatie over uitkomsten van
anderen hebben) tussen uitkomst-tevredenheid en -eerlijkheid. De
begrippen tevredenheid en eerlijkheid zijn aan elkaar gerelateerd, maar zijn
niet per se hetzelfde, en het is belangrijk om deze twee begrippen niet als
synoniemen op te vatten (Messick & Sentis, 1983).

De belangrijkste afhankelijke variabele in het billijkheidsonderzoek
(b.v. Adams, 1965) is uitkomst-tevredenheid. Op grond van deze theorie
beargumenteren wij dat iemand die een onbillijke uitkomst krijgt minder
tevreden zal zijn dan iemand die een billijke uitkomst krijgt. Zoals
opgemerkt door Adams (1965): "There can be little doubt that inequity
results in dissatisfaction" (p. 283). Bovendien veronderstellen wij in
navolging van diverse billijkheidsonderzoeken dat bij het beoordelen van
onbillijke uitkomsten relatief egoIsme een rol zal spelen; dat wil zeggen, wij

verwachten dat personen die een, voor hen, gunstige onbillijke uitkomst
verkrijgen tevredener zullen zijn dan personen die een ongunstige onbillijke
uitkomst krijgen. Met andere woorden, wij voorspellen dat wanneer
mensen een uitkomst krijgen die gelijk is aan de uitkomst van een
vergelijkingsander zij meer tevreden met hun uitkomst zullen zijn dan
personen die een uitkomst krijgen die meer is dan de uitkomst van een
vergelijkingsander, en dat deze laatste personen meer tevreden zullen zijn
dan mensen die een uitkomst krijgen die minder is dan de uitkomst van een
andere persoon (Hypothese 2a).

Echter, in situaties waarin men informatie heeft over de uitkomsten
van anderen, verwachten we andere effecten met betrekking tot uitkomst-
eerhjkheid. De reden hiervoor is dat iemand die een uitkomst ontvangt die
gelijk is aan die van een vergelijkingsander een billijke en dus een eerlijke
uitkomst ontvangt, terwijl zowel iemand die meer krijgt dan een
vergelijkingsander als iemand die minder krijgt dan een vergelijkingsander
een onbillijke en dus een oneerlijke uitkomst krijgt. Voorspeld wordt
daarom dat personen die een uitkomst krijgen die gelijk is aan die van een
ander zijn of haar uitkomst als eerlijk zal beoordelen, en dat zowel een
persoon die een uitkomst ontvangt die meer is dan die van een ander als een
persoon die een uitkomst krijgt die minder is dan die van een ander hun
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uitkomst als oneerlijk zullen beoordelen, en dat de eerlijkheidsoordelen van
deze laatste twee personen niet van elkaar zullen verschillen (Hypothese
2b).

Methode

Proefpersonen en experimented ontwerp

Honderdzestig studenten (50 mannen en 110 vrouwen) van de
Rijksuniversiteit Leiden namen deel aan het experiment en ontvingen 10
gulden voor hun medewerking. Proefpersonen werden op willekeurige
wijze toegewezen aan één van de condities van het 2 (Procedure: inspraak,
geen inspraak) x 4 (Uitkomst van Andere Deelnemer: onbekend, meer,
minder, gelijk) tussenproefpersonen-ontwerp.

Experimentele procedure

Het experiment werd gepresenteerd als een onderzoek naar hoe mensen
taken uitvoeren. Bij aankomst in het laboratorium nam een proefpersoon
plaats in een cabine achter een computerscherm en een toetsenbord. Naast
de computer lag papier en een pen. Proefpersonen werd meegedeeld dat de
computers met elkaar verbonden waren en dat de onderzoeksleider via het
computernetwerk met hen kon communiceren (in werkelijkheid was alle
stimulus-informatie van tevoren geprogrammeerd). De computers werden
gebruikt om de stimulus-informatie te presenteren en om de controles op de
manipulaties en de afhankelijke variabelen te meten.

In het eerste deel van de instructies werd proefpersonen meegedeeld
dat zij aan het onderzoek deelnamen met een andere deelnemer welke zou
worden aangeduid als Ander. Vervolgens werd proefpersonen verteld dat
de taken die zij dienden te verrichten uitgelegd zouden worden, waarna zij
2 minuten zouden oefenen met de taken en 10 minuten zouden werken aan
de taken. Bovendien werd proefpersonen meegedeeld dat, nadat alle
deelnemers aan het onderzoek hadden deelgenomen, een loterij zou worden
gehouden onder alle deelnemers. De winnaar van deze loterij zou 100
gulden ontvangen. Proefpersonen werd verteld dat 200 loten zouden
worden verdeeld onder alle deelnemers, en dat de onderzoeksleider een
aantal loten tussen hen en Ander zou verdelen. Zes oefenvragen werden
gesteld om na te gaan of proefpersonen de loterij begrepen hadden. Gaven
proefpersonen een verkeerd antwoord dan werd het correcte antwoord
onthuld en werden de belangrijkste elementen van de loterij herhaald.
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Vervolgens werd de taak uitgelegd: Proefpersonen moesten tellen
hoe vaak bepaalde arcering voorkwamen in figuren welke werden
gepresenteerd op het computerscherm (zie Van den Bos, Vermunt &
Wilke, 1996, Exp. 2). Hierna begon de oefenronde, gevolgd door de
werkronde. Nadat de werkronde was afgelopen werd proefpersonen
verteld hoeveel taken zij hadden verricht in deze ronde en dat Ander een
gelijkwaardig aantal taken had verricht. I Proefpersonen werd vervolgens
meegedeeld dat de onderzoeksleider nu de loten tussen hen en Ander zou
gaan verdelen. Proefpersonen werd gevraagd om gedurende 1 minuut na te
denken over het percentage loten dat zij zouden moeten krijgen ten opzichte

van Ander, en om dit percentage op te schrijven op het papier naast de
computer.

De Procedure werd vervolgens gemanipuleerd. In de Inspraak-
conditie vroeg de onderzoeksleider aan de proefpersonen in te typen welk
percentage loten zij ten opzichte van Ander zouden moeten krijgen.2 In de
Geen Inspraak-conditie werd proefpersonen meegedeeld dat zij niet zouden

worden gevraagd om hun mening in te typen.
Vervolgens werd proefpersonen meegedeeld dat zij 3 loten ontvingen.
Hierna vond de manipulatie van de uitkomst van de andere deelnemer
plaats. In de Ander Meer conditie werd proefpersonen verteld dat Ander 5
loten kreeg. In de Ander Minder conditie kreeg Ander 1 lot en in de Ander
Gelijk conditie ontving Ander 3 loten. In de Ander Onbekend conditie werd
proefpersonen niets verteld over het aantal loten dat Ander ontving.

Hierna werden vragen gesteld die de manipulaties controleerden en
die de afhankelijke variabelen maten. Al le oordelen werden gegeven op 7-

punts Likert-schalen. De belangrijkste afhankelijke variabelen waren de
uitkomst-oordelen: Uitkomst-satisfactie werd gemeten door proefpersonen
te vragen hoe tevreden zij waren met de 3 loten die zij ontvingen (1 = zeer
ontevreden; 7 = zeer tevreden) en uitkomst-eerlijkheid werd gemeten door
te vragen hoe eerlijk zij hun 3 loten vonden (1 = zeer oneerlijk; 7 = zeer
eerlijk).

Gecontroleerd werd of proefpersonen die inspraak kregen positiever
over de procedure oordeelden dan personen die geen inspraak kregen:
Procedure le satisfactie werd bepaald door te vragen hoe tevreden men was
over de manier waarop het aantal loten dat werd ontvangen was bepaald (1
= zeer ontevreden; 7 = zeer tevreden) en procedurele eerlijkheid werd
gemeten door te vragen hoe eerlijk men de manier vond waarop het aantal
loten dat werd ontvangen was bepaald (1 = zeer oneerlijk; 7 = zeer eerlijk).

Als controle op de manipulatie van Procedure werd proefpersonen
gevraagd "in hoeverre ben jij het eens met de stelling dat je een
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mogelijkheid hebt gekregen om je mening te uiten?" (1 = zeer mee oneens;
7 = zeer mee eens), en "in hoeverre ben jij het eens met de stelling dat je
geen mogelijkheid hebt gekregen om je mening te uiten?" (1 = zeer mee
oneens; 7 = zeer mee eens). Ter controle van de manipulatie van Uitkomst
werd proefpersonen gevraagd "ben jij het eens de stelling dat jij minder
loten dan Ander hebt ontvangen?" (1 = zeer mee oneens; 7 = zeer mee
eens), "... dat jij meer loten dan Ander hebt ontvangen?" (1 = zeer mee
oneens; 7 = zeer mee eens), "... dat jij evenveel loten als Ander hebt
ontvangen?" (1 = zeer mee oneens; 7 = zeer mee eens), en "... dat jij alleen
wist hoeveel loten jijzelf ontving en niet wist hoeveel loten Ander kreeg?"
(1 = zeer mee oneens; 7 = zeer mee eens). Als aanvullende gegevens
werden proefpersonen in de Ander Onbekend-conditie de vragen gesteld
"hoeveel loten denk je dat Ander krijgt, ten opzichte van het aantal loten dat
jij krijgt?" (1 = veel minder loten; 4 = evenveel loten; 7 = veel meer loten),
en "hoe zeker ben je over het aantal loten dat Ander krijgt?" (1 = heel
onzeker; 7 = heel zeker). Tenslotte werden proefpersonen betaald voor hun
medewerking en werden zij ingelicht over de bedoeling van het experiment.

Resultaten

Controle op de manipulaties

Een 2 x 4 ANOVA over de antwoorden op de vraag of proefpersonen het
eens waren met de stelling dat zij een mogelijkheid hadden gekregen om
hun mening te uiten leverde alleen een hoofdeffect van Procedure op, F(1,
152) = 435.44, p < .001. Proefpersonen in de Inspraak-conditie waren het
meer eens met de stelling (M = 6.30) dan proefpersonen in de Geen
Inspraak-conditie (M = 1.71). De antwoorden van de proefpersonen op de
vraag of zij geen mogelijkheid hadden gekregen om hun mening te uiten
leverde alleen een effect van Procedure op, F(1, 152) = 351.78, p < .001.
Proefpersonen in de Geen Inspraak-conditie waren het meer eens met de
stelling (M = 6.06) dan personen in de Inspraak-conditie (M = 1.58).

Per Uitkomst-controle-vraag werd een 2 x 4 ANOVA uitgevoerd,
gevolgd door een Least-Significant Difference (LSD)-toets voor
meervoudige vergelijkingen (p < .05). De antwoorden op de vraag of men
het eens was met de stelling dat men minder loten had gekregen dan Ander
leverden alleen een hoofdeffect van Uitkomst op, F(3, 152) = 200.65, p <
.001. Een LSD-toets liet zien dat proefpersonen in de Ander Meer-conditie
het meer eens waren met de stelling (M = 6.58) dan proefpersonen in de
andere drie condities (M = 1.45), en dat andere condities niet significant

1
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van elkaar verschilden. De antwoorden van proefpersonen op de vraag of
zij meer loten hadden gekregen dan Ander leverden alleen een effect van
Uitkomst op, F(3, 152) = 656.90, p < .001. Proefpersonen in de Ander
Minder-conditie waren het meer eens met de stelling (M = 6.80) dan
proefpersonen in de andere drie condities (M = 1.31), en andere verschillen
tussen condities waren niet significant. De vraag of proefpersonen evenveel
loten als Ander hadden gekregen leverde alleen een effect van Uitkomst op,

F(3, 152) = 177.68, p < .001. Proefpersonen in de Ander Evenveel-
conditie waren het meer eens met de stelling (M = 6.40) dan personen in de
andere drie condities (M = 1.53); andere verschillen waren niet significant.

De antwoorden van proefpersonen op de vraag of zij het eens waren met de
stelling dat zij alleen wisten hoeveel loten zijzelf kregen en niet wisten
hoeveel loten Ander ontving leverden alleen een hoofdeffect van Uitkomst

op, F(3, 152) = 306.56, p < .001. Proefpersonen in de Ander Onbekend-
conditie waren het meer eens met de stelling (M = 6.18) dan personen in de
andere drie condities (M = 1.20); andere verschillen waren niet significant.
Geconcludeerd kan worden dat de manipulaties werden waargenomen
zoals bedoeld.

Aanvullende gegevens

Nagegaan werd of in de Ander Onbekend-conditie de manipulatie van
Procedure invloed had op de inschatting van de proefpersonen over het
aantal loten dat zij dachten dat Ander zou krijgen. Dit bleek niet het geval te
zijn, F < 1. Onafhankelijk van het feit of proefpersonen wel of geen
inspraak hadden gekregen bleken zij van mening dat Ander evenveel loten
als zijzelf zou ontvangen (M = 4.03). Ook bleek dat de zekerheid van
proefpersonen over het aantal loten dat Ander zou krijgen niet werd
beinvloed door de Procedure-manipulatie, F < 1. Al le proefpersonen
bleken enigszins onzeker te zijn (M = 3.13). Dit toont aan dat,
onafhankelijk van de Procedure-manipulatie, proefpersonen in de Ander

Onbekend-conditie even goed de uitkomst van Ander konden voorspellen.3

Procedure le oordelen

Gecontroleerd werd of inspraak tot positievere procedurele oordelen leidde
dan geen inspraak. Een ANOVA op de procedurele satisfactie-oordelen
leverde alleen een hoofdeffect van Procedure op, F(1, 152) = 56.12, p <
.001. Men was meer tevreden over de gevolgde procedure wanneer men
inspraak (M = 5.21) dan wanneer men geen inspraak had gekregen (M =
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3.46). Een ANOVA op de procedurele eerlijkheidsoordelen leverde ook
alleen een effect van Procedure op, F(1, 152) = 40.27, p < .001. Men
vond de procedure eerlijker wanneer men inspraak (M = 4.96) dan
wanneer men geen inspraak had gekregen (M = 3.40). Geconcludeerd kan
worden dat personen die inspraak kregen inderdaad positiever over de
procedure oordeelden dan personen die inspraak onthouden werd.

Uitkomst-oordelen

De antwoorden van de proefpersonen werden geanalyseerd met behulp van
een ANOVA gevolgd door een LSD-toets voor meervoudige vergelijkingen
(p < .05). De gemiddelden worden gepresenteerd in Tabel 1. Een ANOVA
op de uitkomst-satisfactie-oordelen leverde alleen een hoofdeffect van
Uitkomst, F(3, 152) = 38.21, p < .001, en een interactie tussen Procedure
en Uitkomst op, F(3, 152) = 4.61, p < .01. Zoals verwacht op basis van
Hypothese 1 werd gevonden dat proefpersonen die onbekend waren met de
uitkomst van Ander meer tevreden met hun uitkomst waren wanneer zij
inspraak dan wanneer zij geen inspraak hadden gekregen, maar dat in de
condities waarin men geInformeerd was over de uitkomst van Ander (meer,
minder, of gelijk) proefpersonen die inspraak hadden gekregen even
tevreden waren als proefpersonen die geen inspraak hadden gekregen.
Bovendien werd in overeenstemming met Hypothese 2a gevonden dat
proefpersonen die een gelijk aantal loten als Ander ontvingen meer tevreden
met hun uitkomst waren dan proefpersonen die meer loten dan Ander
ontvingen, en dat deze laatste proefpersonen meer tevreden waren dan
proefpersonen die minder loten dan Ander kregen.
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De uitkomst-eerlijkheidsoordelen leverden alleen een hoofdeffect van
Uitkomst, F(3, 152) = 137.07, p < .001, en een interactie op, F(3, 152) =
4.93, p < .01. In overeenstemming met Hypothese 1 werd gevonden dat
proefpersonen die onbekend waren met de uitkomst van Ander hun
uitkomst als eerlijker beoordeelden nadat zij inspraak in plaats van geen
inspraak hadden gekregen, en dat de oordelen van proefpersonen die
bekend waren met de uitkomst van Ander geen effect van Procedure lieten
zien. Bovendien werd in overeenstemming met Hypothese 2b gevonden
dat proefpersonen die een gelijk aantal loten als Ander ontvingen hun
uitkomst eerlijker vonden dan zowel personen die meer loten als personen
die minder loten dan Ander ontvingen, en dat de eerlijkheidsoordelen van
personen die meer loten en personen die minder loten dan Ander ontvingen
niet van elkaar verschilden.

Tabel 1: Gemiddelden van de uitkomst-oordelen als functie van
Procedure en Uitkomst

Afhankelijke
variabele

satisfactie

eerlijkheid

Procedure

Uitkomst van Andere Deelnemer

Onbekend Meer Minder Gelijk

Uitkomst-
Inspraak 510b,c 2.25, 4.35,,d 6.10a

Geen Inspraak 3.50d 2.75, 4.95, 6.00a,b

Uitkomst-
Inspraak 4.65b 210d 1.75d 6.15a

Geen Inspraak 3.35c 240d 1.95d 6.10a

Noot. Per oordeel verschillen gemiddelden welke geen enkele index
gemeenschappelijk hebben significant van elkaar (p < .05).
(De twee afhankelijke variabelen kunnen dus niet via de indices
vergeleken worden.)

1

1
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Correlaties tussen procedurele en uitkomst-oordelen

De correlaties tussen de procedure- en uitkomst-oordelen worden
gepresenteerd in Tabel 2.

Tabel 2: Correlaties (over en binnen condities) tussen procedure-
en uitkomst-oordelen

Uitkomst-oordelen

Conditie Procedure le oordelen Uitkomst Uitkomst
satisfactie eerlijkheid

Over Al le Condities Procedure le satisfactie .32*** .25**
Procedure le eerlijkheid .16* .19*

Ander Onbekend Procedure le satisfactie 75*** .52**
Procedure le eerlijkheid .75*** .70***

Ander Meer Procedurele satisfactie .23 .06
Procedurele eerlijkheid .06 -.09

Ander Minder Procedurele satisfactie .18 14
Procedurele eerlijkheid .02 -.02

Ander Gelijk Procedurele satisfactie .13 .02
Procedurele eerlijkheid .11 .01

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .01.

Zoals kan worden afgeleid uit het bovenste gedeelte van Tabel 2
waren de correlaties over alle condities genomen gematigd sterk of vrij
zwak. Interessanter echter is het feit dat de correlaties binnen elk van de
Uitkomst-condities aanvullende ondersteuning voor Hypothese 1 oplever-
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den: Zoals kan worden afgeleid uit de onderste gedeelten van Tabel 2
waren de procedurele en uitkomst-oordelen in de conditie waarin men
onbekend was met de uitkomst van Ander zeer sterk en significant met
elkaar gecorreleerd, terwijl de correlaties in de andere drie Uitkomst-
condities zwak en niet-significant waren. Dit suggereert, zoals Hypothese 1
doet verwachten, dat er twee, erg verschillende, cognitieve processen
werkzaam waren in onze condities: Personen die de uitkomst van Ander
niet wisten gebruikten hun oordelen over de procedure om vast te stellen
hoe te oordelen over hun uitkomst, terwijl personen in de andere condities
dit niet deden.

Discussie

De bevindingen van het hier gepresenteerde experiment geven een
verklaring voor het feit dat het eerlijk-proces-effect zo vaak is gevonden in
onderzoeksresultaten: Mensen hebben veelal weinig of geen informatie
over de uitkomsten van anderen en in dergelijke situaties maken zij gebruik
van procedure-informatie (a.h.w. als een heuristisch vervangingsmiddel)
om zich een oordeel over hun uitkomst te vormen; dit resulteert in sterke
eerlijk-proces-effecten op de uitkomst-oordelen van deze mensen. Wanneer
personen echter geInformeerd zijn over de uitkomst die iemand anders heeft
verkregen dan gebruiken zij deze uitkomst-informatie, en niet procedure-
informatie, om zich een uitkomst-oordeel te vormen, met als gevolg dat de
uitkomst-oordelen van deze personen zwakke eerlijk-proces-effecten
vertonen.

Opgemerkt moet worden dat er bewijs is dat eerlijk-proces-effecten
ook op kunnen treden zelfs wanneer mensen weten op welke uitkomsten zij
recht hebben: Walker, La Tour, Lind en Thibaut (1974) vonden eerlijk-
proces-effecten terwijl proefpersonen wisten welke uitkomst zij
verdienden. De manipulaties van het Walker e.a. experiment maakten
echter geen gebruik van sociale vergelijkingsinformatie, maar proefper-
sonen wisten welke uitkomst zij zouden moeten krijgen zonder dat zij
daarvoor informatie van andermans uitkomsten nodig hadden. Zoals
aangetoond door Austin, McGinn en Susmilch (1980) vormen niet-sociale
verwachtingen een zwakkere (of zelfs: geen) basis voor het vormen van
eerlijkheidsoordelen dan sociale vergelijkingsinformatie. Dit suggereert dat
de bevindingen van Walker e.a. onze gedachtengang ondersteunen: Naar
aanleiding van Austin e.a. suggereren wij hier dat de Walker e.a.
proefpersonen weliswaar wel wisten op welke uitkomst zij recht hadden,
maar dat dat hen niet voldoende informatie gaf om op een betrouwbare



65

wijze te oordelen over de eerlijkheid van de uitkomst die zij kregen. Als
gevolg hiervan, zo stellen wij, maakten de proefpersonen in het Walker
e.a. experiment gebruik van andere (d.w.z. procedure-) informatie om zich
een oordeel te vormen, hetgeen resulteerde in eerlijk-proces-effecten.
Geconcludeerd kan worden dat toekomstig onderzoek nodig is om vast te
stellen welke soorten informatie wel en welke niet het eerlijk-proces-effect
beInvloeden, maar dat onze bevindingen in ieder geval aantonen dat sociale
vergelijkingsinformatie het effect beinvloedt en dat onze gedachtengang het
feit dat het effect in andere situaties is gevonden misschien ook kan
verklaren.

Een tweede doel van dit artikel was om differentidle effecten op
uitLomst-tevredenheid en -eerlijkheid aan te tonen. Naar ons weten is het
enige andere onderzoek waarin de invloed van sociale vergelijkings-
informatie op zowel uitkomst-tevredenheid als -eerlijkheid is nagegaan de
studie van Austin e.a. (1980). De satisfactie-resultaten van Austin e.a.
waren echter niet zoals werd verwacht naar aanleiding van de billijkheids-
theorie. Ondersteuning van de billijkheidstheorie werd wel gevonden in
onze studie. Onze resultaten vormen hiermee wellicht een eerste stap voor
rechtvaardigheidsonderzoekers om zich te realiseren dat satisfactie en
eerlijkheid begrippen zijn die in sommige omstandigheden van elkaar
verschillen.

Onze bevindingen zijn in tegenspraak met wat op basis van de
procedurele rechtvaardigheidsliteratuur (b.v. Lind & Tyler, 1988) verwacht
kan worden. Op basis van deze literatuur zouden namelijk nagenoeg altijd
sterke effecten van procedurele rechtvaardigheid op uitkomst-oordelen
verwacht worden. Geste ld zou kunnen worden dat onze studie suggereert
dat wanneer mensen vaak gebruik maken van de procedurele rechtvaardig-
heidsregel dit niet wil zeggen dat zij een hogere voorkeur hebben voor deze
regel dan voor de distributieve rechtvaardigheidsregel, maar dat zij niet
over de informatie beschikken om deze laatste regel te gebruiken. Mensen
kunnen wel degelijk gebruik maken van de distributieve rechtvaardigheids-
regel wanneer voldaan is aan de informatie-voorwaarden die deze regel
stelt.

Noten

1. In een ander experiment, niet gepresenteerd in deze bijdrage,
ontvingen proefpersonen geen enkele andere informatie over de
andere deelnemer dan dat die ander ook deelnam aan het experiment.
De resultaten van dat experiment repliceren de resultaten van het
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experiment dat wij in de voorliggende bijdrage presenteren. Met
andere woorden, de bevindingen die wij in dit artikel presenteren
zijn niet afhankelijk van het feit of mensen wel of geen informatie tot
hun beschikking hebben over een vergelijkbare taak-prestatie van de
vergelijkingsander.

2. Onafhankelijk van de manipulaties schreven nagenoeg alle proef-
personen (153 van de 160) op het blaadje papier dat zij 50% van de
loten moesten krijgen ten opzichte van Ander (M = 50.8%). Van de
proefpersonen die hun mening in mochten typen, typte nagenoeg
iedereen hetzelfde in als dat zij op hadden geschreven (6én proef-
persoon deed dat niet; hij typte 5% meer in dan dat hij had opge-
schreven).

3. Hiermee is een belangrijke alternatieve interpretatie van onze
bevindingen ontkracht. In essentie stelt deze verklaring dat proef-
personen die in de Ander Onbekend-conditie geen inspraak kregen
geen invloed hadden op de uitkomstverdeling, daardoor minder goed
konden voorspellen hoe de uitkomst van Ander zich verhield tot die
van hen, en daarom negatiever oordeelden over hun uitkomst dan
proefpersonen die in deze conditie wel inspraak kregen. Omdat onze
aanvullende gegevens aantonen dat, onafhankelijk van de mani-
pulatie van Procedure, proefpersonen in de Ander Onbekend-
conditie even goed de uitkomst van Ander konden voorspellen, is
deze alternatieve verklaring onwaarschijnlijk.
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