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Samenvatting

Dit experiment onderzoekt de reacties van mensen op een voor hun voordelige
ongelijke betaling en zij vergelijkt deze reacties met hoe mensen denken dat ande-
ren reageren op een dergelijke overbetaling: "Hoe tevreden ben ik zelf als ik meer
krijg dan een ander en hoe tevreden is iemand anders als hij meer krijgt dan een
ander?" Uit de resultaten blijkt dat mensen denken dat anderen met een overbeta-
ling meer tevreden zijn dan zij zelf. Er wordt beredeneerd dat mensen denken dat
anderen hun eigenbelang meer laten meespelen in hun reacties op een overbeta-
ling dan zijzelf.
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Al eeuwen lang worden eerlijkheid en eigenbelang gezien als belangrijke invloe-
den op het leven van mensen. Mensen willen graag eerlijkheid nastreven en ook
als eerlijk gezien worden, maar tegelijkertijd willen mensen het zelf goed hebben
en zijn ze bereid hiervoor hun eigenbelang na te streven. Hoewel aan beide invloe-
den, eerlijkheid en eigenbelang, kennelijk veel waarde wordt gehecht, is het niet
altijd mogelijk ze ook samen toe te passen. Soms gaan deze invloeden samen, maar
soms ook niet (Sober & Wilson, 1998). Wij concentreren ons hier op het conflict
tussen eerlijkheid en eigenbelang en onderzoeken situaties waarin deze twee
invloeden niet samengaan.

Een situatie waarin eerlijkheid en eigenbelang niet samengaan is de situatie
waarin mensen een betere uitkomst krijgen dan anderen bij een gelijke prestatie.
Dit wordt ook wel 'overbetaling' genoemd. Hoe reageren mensen op een situatie
waarin ze worden overbetaald? In eerste instantie zou je misschien denken dat
iemand alleen maar tevreden zou zijn met een overbetaling; het is immers prettig
om een betere uitkomst te krijgen dan een ander. De economische modellen, zoals
de 'self-interest' modellen (zie voor overzicht Thaler, 1992), voorspellen dat men-
sen altijd proberen zelf een hoge uitkomst te verkrijgen. Deze modellen veronder-
stellen dat als mensen rationeel kunnen beslissen zij zullen kiezen voor een zo
groot mogelijke uitkomst voor zichzelf. Onderzoek naar reacties op een overbeta-

ling laten echter wat anders zien. Onderzoek (Adams, 1965; Berkowitz & Walster,

1976) heeft aangetoond dat mensen matig tevreden zijn met een overbetaling: ze
zijn meer tevreden dan met een onderbetaling maar minder tevreden dan met een

gelijke betaling. Hoe is dit te verklaren?
Het antwoord op deze vraag is, ons inziens, te vinden in het conflict tussen eer-

lijkheid en eigenbelang. Enerzijds is een overbetaling relatief gunstig en zal

iemand tevreden zijn met deze uitkomst, maar anderzijds is een overbetaling niet

eerlijk en zal iemand juist ontevreden zijn met deze uitkomst. Dit conflict uit zich

in de tevredenheidsoordelen van mensen op een overbetaling in die zin dat men-

sen gewoonlijk slechts matig tevreden zijn met een overbetaling.

Het sociale nutsmodel beschrijft en voorspelt de manier waarop mensen

schaarse goederen verdelen in sociale contexten (Van Dijk & Vermunt, z000). Dit

model gaat er vanuit dat mensen nut ontlenen aan twee componenten, eigenbe-

lang en eerlijkheid, met elk hun eigen gewicht. Mensen geven voor zichzelf een

bepaald gewicht aan de eerlijkheid van een uitkomst en aan het eigenbelang dat

deze uitkomst oplevert. Zoals het hierboven beschreven onderzoek vanonder meer

Adams (1965) laat zien, zijn mensen matig tevreden met een overbetaling. Maar

hoe denken mensen dat anderen zullen reageren als zij worden geconfronteerd

met een overbetaling? En in de woorden van het sociale nutsmodel: hoeveel

gewicht denken mensen dat anderen toekennen aan respectievelijk de eerlijkheid

en het eigenbelang?
Onderzoek (Messick, Bloom, Boldizar & Samuelson, 1985; Liebrand, Messick

& Wolters, 1986) heeft gesuggereerd dat mensen zichzelf meer associeren met eer-

lijk gedrag en anderen meer met oneerlijk gedrag: mensen konden in het onder-

zoek van Messick et al. meer eerlijke activiteiten van zichzelf en meer oneerlijke

activiteiten van anderen bedenken dan eerlijke activiteiten van anderen en oneer-

lijke activiteiten van zichzelf. Daarnaast heeft Jencks (1990) verondersteld dat

mensen denken dat anderen bij een belangenconflicthun eigen belang voorop stel-
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len. De veronderstelling die deze studies dus delen is dat mensen zichzelf eerlijker
vinden dan anderen en dat mensen anderen oneerlijker vinden dan zichzelf.

In de besproken studies moesten de deelnemers eerlijk en oneerlijk gedragvan
zichzelf en anderen uit hun herinnering ophalen of zij moesten een uitkomst tus-
sen henzelf en anderen verdelen. In het huidige onderzoek, daarentegen, vragen
we mensen te reageren op een overbetaling en daar een oordeel over te geven: den-
ken mensen dat anderen even tevreden zijn met een overbetaling als zij zelf? Den-
ken mensen dat anderen dezelfde gewichten toekennen aan eerlijkheid en
eigenbelang?

Door ons vermoeden dat er in de overbetalingssituatie sprake is vaneen conflict
tussen eerlijkheid en eigenbelang, te combineren met de besproken literatuur
komen we tot de volgende voorspelling: wij denken dat mensen veronderstellen dat
anderen meer geleid worden door hun eigenbelang wanneer zij moeten reageren
op een overbetaling in vergelijking met de reacties van henzelf, met andere woor-
den dat mensen denken dat anderen meer gewicht zullen toekennen aan hun
eigenbelang dan zijzelf. Onze voorspelling is dat mensen, wanneer zij een tevre-
denheidsoordeel moeten geven in een overbetalingssituatie, zullen aangeven dat
anderen meer tevreden zijn met een overbetaling dan zij zelf zijn.

Wij hebben deze hypothese onderzocht door mensen een betere uitkomst te
geven dan een vergelijkingsander, bij een gelijke prestatie van de proefpersoon en
de vergelijkingsander. Deze overbetalingssituatie hebben we vergeleken met twee
controle condities: een onderbetalingssituatie en een gelijke betalingssituatie. We
verwachten dat in de overbetalingsconditie de tevredenheidsoordelen van mensen
zelf lager zijn dan de tevredenheidsoordelen die zij denken dat anderen hebben.
We verwachten in de onderbetalingssituatie en in de gelijke betalingssituatie geen
verschil te zien in tevredenheidsoordelen van mensen zelf en van anderen, omdat
in deze situaties geen conflict speelt tussen eerlijkheid en eigenbelang. In het hui-
dige artikel bespreken we een scenario-experiment waarin deze hypothese wordt
getoetst. Naast dit experiment is er nog een ander experiment uitgevoerd, waarin
proefpersonen daadwerkelijk werden overbetaald. De resultaten van dat experi-
ment worden hier niet besproken, maar waren vergelijkbaar met het huidige expe-
riment.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
Proefpersonen waren 122 studenten aan de Vrije Universiteit (51 mannen en 71
vrouwen). Zij ontvingen flia,5o voor deelname aan drie ongerelateerde onderzoe-
ken, waarvan dit het tweede was. Ze werden op willekeurige wijze toegewezen aan
een van de zes condities van het 2 (persoon: zelf versus ander) x 3 (uitkomst beta-
ling: gelijk, overbetaling, onderbetaling) experimenteel ontwerp.

250



Materiaal en procedure
Proefpersonen werden individueel in een kamertje achter een computer geplaatst
en alle instructies werden op het scherm gepresenteerd. Daar lazen zij het vol-
gende scenario:

Samen met een jaargenoot heb je in de zomer een baantje gehad. Jul lie werkten met z'n

tweeen in een koppel. In de organisatie waren veel van dergelijke koppels. Jij en je jaarge-

noot hebben even hard gewerkt en even veel gepresteerd. Omdat de organisatie in de

zomer goed heeft gepresteerd wordt op de laatste werkdag van de zomer bekend gemaakt

dat een bonus van f io.000,- onder alle werknemers wordt verdeeld. Er is een bepaalde
hoeveelheid geld gereserveerd voor jullie koppel (jij en je jaargenoot). Jul lie leidingge-

vende moet nog beslissen hoe het geld dat gereserveerd is voor jullie koppel (jij en je jaar-

genoot) wordt verdeeld.

Hierna werd de uitkomst (de verdeling van de bonus) gemanipuleerd. Proefperso-
nen werd verteld dat zij een bonus van fl.5oo ontvingen en hun medestudent een
bonus van fl.25o /500/75o, respectievelijk in de overbetalingsconditie, gelijke beta-
lingsconditie en onderbetalingsconditie. Hierna beantwoordden de proefpersonen
de afhankelijke variabele.

De helft van de proefpersonen beantwoordde de afhankelijke variabele als
betrekking hebbend op henzelf. De andere helft van de proefpersonen beant-
woordde de afhankelijke variabele als betrekking hebbend op de medestudent. De
afhankelijke variabele was het tevredenheidsoordeel over de uitkomst (gekregen
bonus). De afhankelijke variabele werd verkregen door proefpersonen te vragen
hoe tevreden zij (of hun medestudent) zouden zijn met de gekregen bonus (1
zeer ontevreden, 7 = zeer tevreden) en hoe prettig zij (of hun medestudent) hun

bonus zouden vinden = zeer onprettig, 7 = zeer prettig). We hebben deze items

gemiddeld tot een schaal voor tevredenheidsoordelen (alfa = .66).
Eerlijkheidsoordelen werden meegenomen als manipulatiecheck. De helft van

de proefpersonen werd gevraagd naar hun eigen eerlijkheidsoordeel over de gekre-

gen bonus en de andere helft van de proefpersonen werd gevraagd naar het eerlijk-

heidsoordeel van hun medestudent. De eerlijkheidsoordelen werden verkregen

door de proefpersonen te vragen naar hoe eerlijk zij (of hun medestudent) hun

bonus zouden vinden = zeer oneerlijk, 7 = zeer eerlijk) en hoe rechtvaardig zij
(of hun medestudent) hun bonus zouden vinden (r = zeer onrechtvaardig, 7 = zeer
rechtvaardig). We hebben deze items gemiddeld tot een schaal voor eerlijkheids-

oordelen (alfa = .96).

Resultaten

Waargenomen eerlijkheid
Op de schaal van eerlijkheidsoordelen (eerlijk en rechtvaardig) vonden we alleen

een hoofdeffect van uitkomst, F(2, 117) = 143.05, p < .001. Zoals verwacht beoor-

deelden proefpersonen in de eerlijke betalingsconditie hun bonus als eerlijker (M

= 6.2) dan proefpersonen in de overbetalingsconditie (M = 2.7) en onderbetalings-

conditie (M = 2.1). Er werden geen verschillen gevonden tussen de seksen. Deze
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bevindingen zijn in overeenstemming met eerdere billijkheids studies en geven
een indicatie dat de manipulatie van uitkomst werd waargenomen zoals zij bedoeld
was.

Waargenomen tevredenheid
De afhankelijk variabele was de waargenomen tevredenheid van proefpersonen
met hun uitkomst. Om deze data te analyseren, hebben we eerst een 2 X 3 varian-
tieanalyse (ANOVA) uitgevoerd. De ANOVA leverde, zoals verwacht, een hoofdef-
fect op van de uitkomstenverdeling, F(2, 117) = 63.23, p < .00r, en een significant
interactie-effect, F(2, 117) = 3.24, p < .03. Om deze resultaten te interpreteren heb-
ben we een Least Significant Difference-toets uitgevoerd met meerdere vergelijkin-
gen tussen gemiddelden (p < .03). De resultaten zijn te zien in Tabel 1. Er werden
geen verschillen gevonden tussen de seksen.

Zoals verwacht gaven mensen in de overbetalingsconditie aan dat anderen
meer tevreden zijn met een overbetaling dan dat zij zelf denken te zijn. Zowel in
de gelijke betalingsconditie als in de onderbetalingsconditie waren de eigen tevre-
denheidsoordelen van mensen gelijk aan de oordelen die zij denken dat anderen
geven.

Tabel 1 Gemiddelde tevredenheidsoordelen van zelf en ander met de uitkomst (ontvangen bonus)

Betalingsconditie

Beoordeling Gelijke betaling Overbetaling Onderbetaling

persoon M SD M SD M SD

Zelf 6.4, 0.6 50b 1.6 3.7, 1.2

Ander 6.4, 0.5 5.8a 1.1 3.2, 1.1

Noot: Gemiddelden met verschillende indices verschillen significant van elkaar (p < .05), volgens een

Least Significant Difference toets.

Discussie

De resultaten waren ondersteunend voor onze gedachtegang. Mensen denken dat
anderen meer tevreden zijn met een overbetaling dan zij zelf zijn. Dit toont aan dat
mensen veronderstellen dat anderen anders omgaan met het conflict tussen eigen-
belang en eerlijkheid. Verder suggereert dit dat mensen denken dat anderen meer
gewicht toekennen aan eigenbelang en dat anderen hun eigenbelang dus meer
laten meespelen in hun readies op een overbetaling dan zij zelf.

De bevinding dat het verschil tussen de tevredenheid van de mensen zelf en de
verwachte tevredenheid van anderen alleen is aangetoond binnen de overbetalings-
conditie en niet binnen de onderbetalingsconditie en de gelijke betalingsconditie
geeft ondersteuning voor onze gedachtegang dat het conflict tussen eerlijkheid en
eigenbelang hiervoor van belang is. In de onderbetalingsconditie en de gelijke beta-
lingsconditie wijzen de oordelen op basis van eerlijkheid en de oordelen op basis
van eigenbelang in dezelfde richting, negatief respectievelijk positief, en is er dus
geen conflict tussen eerlijkheid en eigenbelang.
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Het is belangrijk om hier te wijzen op het verschil tussen de tevredenheidsoor-
delen en de eerlijkheidsoordelen, die als manipulatiecheck zijn meegenomen.
Hoewel mensen denken dat anderen meer tevreden zijn met een overbetaling,
denken zij niet dat anderen een overbetaling eerlijker vinden. Ons onderzoek laat
dus niet zien dat mensen denken dat zij eerlijker zijn dan anderen, maar slechts
dat mensen denken dat eerlijkheidsoverwegingen meer meespelen binnen hun
eigen tevredenheidsoordelen. Tevredenheidsoordelen zijn meer ontvankelijk voor
het conflict tussen eerlijkheid en eigenbelang, terwijl eerlijkheidsoordelen voorna-
melijk gericht zijn op het ethische aspect van een reactie (Peters, van den Bos, &
Ybema, 2002). Messick e.a. (1985) hebben in hun onderzoek gevraagd naar eerlijke
en oneerlijke activiteiten van mensen zelf en van anderen, terwijl wij naar verschei-
dene oordelen hebben gevraagd als reactie op verschillende betalingen. Ons onder-
zoek is een uitbreiding op het onderzoek van Messick e.a. in die zin dat wij mensen
hebben gevraagd naar hun reactie op een overbetaling.

Een ander punt dat wellicht aandacht verdient zijn de eerlijkheidsoordelen over
de overbetaling (M = 2.7) en onderbetaling (M = 2.1). Hoewel deze niet significant
van elkaar verschillen, is er wel een tendens dat de overbetaling als eerlijker wordt
gezien dan de onderbetaling. Dit kan, ons inziens, toegeschreven worden aan het
argument van Adams (1965) dat er verschillende drempelwaarden zijn voor de
overbetaling en onderbetaling om deze als oneerlijk te zien. Een overbetaling zou
net iets langer als 'geluk hebben' gezien kunnen worden voor het als oneerlijk
beschouwd wordt, terwiji een onderbetaling direct als oneerlijk aangemerkt zou
worden.

Ons onderzoek is belangrijk omdat wij suggereren dat het conflict tussen eer-
lijkheid en eigenbelang, dat speelt in de overbetalingssituatie, zorgt voor verschil-
lende reacties van mensen zelf en van anderen op deze overbetaling. Als er sprake
is van een dergelijk conflict, dan blijkt dat mensen denken daar anders mee om te
gaan dan andere mensen. Mensen denken dat anderen meer gewicht toekennen
aan hun eigenbelang in zo'n situatie dan zij zelf doen, dus dat eerlijkheidsoverwe-
gingen minder meespelen in hun reacties op een overbetaling. Om meer duidelijk-
heid te krijgen over dit veronderstelde proces pleiten wij voor verder onderzoek op
dit gebied. Hiermee kan waardevol inzicht gekregen worden in de eeuwenoude
kwestie omtrent de afweging van eerlijkheid en eigenbelang.
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