
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self-Regarding and Other-Regarding Attitudes: The Role of Contextual 
Inequality 
M. Paškov 



Nederlandse samenvatting (Dutch Summary) 
Op zichzelf gerichte en op anderen gerichte attitudes: de rol van contextuele ongelijkheid 
 
Onderzoeksvragen 
Een van de fundamentele vragen van hedendaagse Westerse samenlevingen is: hoe beïnvloedt de 
maatschappelijke context de attitudes en het gedrag van mensen? In de laatste decennia heeft het thema 
contextuele ongelijkheid – een concept dat verwijst naar een distributie van of toegang tot hulpbronnen 
en kansen- wereldwijd aanzienlijk veel aandacht gekregen. Er is nu robuust empirisch bewijs dat 
contextuele ongelijkheid substantieel verschilt tussen landen en misschien opmerkelijker – dat in de 
welvarendste samenlevingen ongelijkheden de laatste drie decennia zijn toegenomen (Atkinson en 
Piketty, 2007; OECD, 2009; OECD, 2011; Piketty, 2014; Salverda et al., 2014). Grote verschillen in 
ongelijkheid hebben vraagtekens opgeroepen over de mogelijke gevolgen van egalitaire en ongelijke 
contexten voor individuen en samenlevingen (Neckerman en Torche, 2007; Salverda et al., 2014; 
Wilkinson en Pickett, 2010). Eén van de onderliggende zorgen die door Wilkinson en Pickett (2010) naar 
voren wordt gebracht is dat ongelijkheid psychosociale consequenties zou kunnen hebben. Ongelijkheid 
zou bijvoorbeeld schade toe kunnen brengen aan sociale relaties en ertoe leiden dat mensen minder 
behulpzaam naar anderen zijn, of de competitieve aard van ongelijke samenlevingen zou stress, angst en 
zelf-focus kunnen veroorzaken. Ondanks verhoogde bezorgdheid over de implicaties van contextuele 
ongelijkheid voor verschillende uitkomsten, zijn de onderliggende ideeën – bijvoorbeeld dat ongelijkheid 
samen zou kunnen hangen met meer zelf-focus en minder behulpzaamheid ten opzichte van anderen- 
nauwelijks empirisch bestudeerd. Zodoende weten we bijvoorbeeld niet of mensen inderdaad meer op 
zichzelf en minder op anderen gericht zijn in ongelijke contexten. De belangrijkste doelstelling van dit 
proefschrift was om duidelijkheid te verkrijgen over deze vraag door de rol van contextuele ongelijkheid 
voor op zichzelf gerichte en op anderen gerichte attitudes te bestuderen. De overkoepelende vragen van 
dit proefschrift zijn: 1) Welke rol spelen distributionele- en institutionele contextuele ongelijkheid voor 
op zichzelf gerichte en op anderen gerichte attitudes? 2) Hoe verschillen deze contextuele effecten op 
attitudes op basis van de individuele socio-economische positie? 

 Daarnaast is dit proefschrift erop gericht in meerdere opzichten vooruitgang te boeken, met name 
door vijf contributies in conceptuele en methodologische aspecten. Ten eerste was het doel van dit 
proefschrift het ophelderen van de concepten op zichzelf gerichte en op anderen gerichte  attitudes. Een 
op zichzelf gerichte focus verwijst naar iemands focus op persoonlijk gewin. Het omvat aspiraties voor 
hulpbronnen, persoonlijk succes, status en prestige en in algemenere zin verwijst het naar een nadruk op 
persoonlijke welvaart of welzijn. Een op anderen gerichte attitude wordt gedefinieerd als de bereidheid 
om bij te dragen aan het welvaren of welzijn van anderen. Op anderen gerichte attitudes worden in de 
literatuur ook gedefinieerd als ‘pro-sociale attitudes’ en ‘solidariteit’. Deze twee concepten zijn in het 
proefschrift afwisselend gebruikt. We beroepen ons op Lindenberg (2006:24), die stelt dat het concept 
‘solidariteit’ gelijk gesteld kan worden aan ‘pro-socialiteit’; beide concepten verwijzen naar attitudes 
en/of gedrag  ”veronderstelt  met opzet voordelig te zijn voor anderen (niet noodzakelijk zonder zelf-
interesse) en uit enige opoffering te bestaan”.   

De tweede doelstelling was om met een brede blik naar het concept contextuele ongelijkheid zoals 
dat verwijst naar de distributie van en toegang tot kansen in een samenleving te kijken. We analyseren 
niet alleen de aspecten van ongelijkheid die betrekking hebben op de distributie (i.e., 
inkomensongelijkheid), maar ook de institutionele aspecten van ongelijkheid (i.e., sociale 
zekerheidssystemen). Door alternatieve indicatoren van contextuele ongelijkheid in beschouwing te 
nemen hebben we een meeromvattende blik van egalitaire en ongelijke maatschappelijke inrichtingen. 
We interpreteren sociale contexten gekenmerkt door grotere inkomensongelijkheid en meer sociale 
zekerheidssystemen om burgers te beschermen als egalitair en contexten met hogere 
inkomensongelijkheidniveaus en zwakkere sociale zekerheidssystemen als ongelijk.  



De derde doelstelling van dit proefschrift was om theoretische mechanismen of ‘causale 
narratieven’ (Goldthorpe, 2001) naar voren te brengen bij het bespreken van de samenhang tussen 
contextuele ongelijkheid en uitkomsten van attitudes. De besproken mechanismen hanteren een op van 
de actor uitgaand causaal narratief om te illustreren hoe contextuele ongelijkheid uit zou kunnen maken 
voor op zichzelf gerichte en op anderen gerichte attitudes. Deze mechanismen konden niet in alle gevallen 
expliciet getoetst worden, maar ze voorzien in een belangrijke theoretische context.  

Ten vierde was het doel om te bestuderen of er verschillen zijn in de samenhang tussen 
contextuele ongelijkheid en uitkomsten met betrekking tot attitudes op basis van de positie van 
individuen in de sociale hiërarchie. Deze ‘heterogene effecten’ kwestie laat ook zien of solidariteit of op 
zichzelf gerichte attitudes voor verschillende sociaaleconomische groepen samenvallen of uiteen lopen.  

Ten vijfde heeft dit proefschrift zich erop gericht een empirische bijdrage te leveren door niet 
alleen cross-sectionele data over één periode te analyseren, maar ook gebruik te maken van langere 
termijn ondervragingen. Deze aanpak heeft ons in staat gesteld beter te weten te komen of er een 
robuuste relatie bestaat tussen contextuele ongelijkheid en uitkomsten met betrekking tot attitudes. 

 
Theoretische mechanismen om de rol van contextuele ongelijkheid voor op zichzelf gerichte en op 
anderen gerichte attitudes  te verklaren 
Om te begrijpen hoe contextuele ongelijkheid en attitudes aan elkaar gerelateerd zijn is het belangrijk om 
de ‘causale narratieven’, oftewel de mechanismen die een van de actor uitgaande verklaring geven van 
hoe contextuele ongelijkheid attitudes zou kunnen beïnvloeden, in beschouwing te nemen (Goldthorpe, 
2001). Als het op de literatuur over de samenhang tussen contextuele ongelijkheid en solidariteit 
aankomt,  kunnen we in het algemeen onderscheid maken tussen twee tegengestelde perspectieven. 
Vanuit één perspectief suggereert de literatuur dat er minder solidariteit zou moeten zijn in ongelijke 
contexten en meer solidariteit in gelijke contexten. Van ongelijkheid wordt aangenomen dat het sociale 
relaties en solidariteit af breekt door de toenemende sociale afstand tussen verschillende 
sociaaleconomische groepen, een afnemend gevoel van identificatie met landgenoten en een 
vermindering in vertrouwen (Alesina et al., 2001; Larsen, 2008; Neckerman en Torche, 2007; Rothstein 
en Uslaner, 2005; Schubert en Tweed, 2004). Bovendien opperen Wilkinson en Pickett (2010) dat grotere 
inkomensongelijkheden waarschijnlijk een bijdrage leveren aan status competitie en ongerustheid van 
mensen over hun relatieve positie in de status hiërarchie. Dergelijke ‘statusangst’ leidt vermoedelijk tot 
minder op anderen gerichte en meer op zichzelf gerichte attitudes en  gedrag. Naast het beïnvloeden van 
sociale relaties suggereert de literatuur ook dat de maatschappelijke context een normatief effect kan 
hebben, hetgeen betekent dat als een samenleving egalitairder is mensen hun attitudes mogelijk 
aanpassen en de notie dat egalitaire waarden – zoals solidariteit- belangrijk zijn en de moeite waard om 
na te streven internaliseren (Mau, 2004; Osberg en Smeeding, 2006; Rothstein, 1998; Svallfors, 2012; 
Titmuss, 1968). Vanuit dit perspectief  zouden gelijke contexten attitudes van solidariteit bevorderen  
(‘crowding-in’) terwijl ongelijke contexten attitudes van solidariteit zouden laten verdringen. 

Vanuit een ander perspectief suggereert de verdringingstheorie (‘crowding-out’ theory) echter dat 
egalitaire inrichtingen nadelige gevolgen kunnen hebben doordat ze prikkels/stimulansen om anderen te 
helpen verminderen. Wanneer de staat in sociale zekerheid voorziet zullen mensen minder afhankelijk 
zijn van interpersoonlijke relaties en zodoende minder snel hulp bieden aan anderen (Arts et al., 2003). 
Tegelijkertijd zou solidariteit toe kunnen nemen in ongelijke contexten als compensatie voor het tekort 
aan nationale sociale vangnetten. Als een samenleving ongelijk is kunnen mensen zich erg onzeker voelen 
en daardoor meer steun verlenen aan door de staat gefinancierde solidariteit of meer solidariteit met 
anderen tonen in de hoop op wederkerigheid. Hieraan gerelateerd is het idee dat sociale 
zekerheidssystemen ook nadelige morele gevolgen hebben; mensen denken dat het helpen van de 
zwakken de verantwoordelijkheid is van de staat en niet van het individu, terwijl in een ongelijke context 
mensen bereidwilliger zouden zijn om individuele verantwoordelijkheid te nemen om anderen te helpen. 
Bovendien, voor zover mensen zich bewust zijn van de verbondenheid die moderne samenlevingen 



karakteriseert, zou een hoger ongelijkheidsniveau gerelateerd moeten zijn aan een grotere bereidheid om 
anderen te helpen. Op basis van deze theoretische ideeën verwachten we dat solidariteit hoger is in 
ongelijke contexten en dat egalitaire contexten naar verwachting attitudes van solidariteit verdringen 
(‘crowding-out’).  
 
Onderzoeksopzet 
Dit proefschrift is gebaseerd op kwantitatieve empirische analyses waarbij gebruik wordt gemaakt van 
cross-nationale survey data van hoge kwaliteit die (soms herhaaldelijk) verzameld zijn binnen landen. We 
maken gebruik van twee databronnen: de ‘European Social Survey’ en de ‘European Values Study’. We 
hebben drie verschillende indicatoren van solidariteit gebruikt: a) bereidheid om iets te doen om de 
omstandigheden van mensen in de gemeenschap, ouderen, zieken en gehandicapten of immigranten te 
verbeteren (hoofdstuk 2); b) steun voor werkloosheidsuitkeringen van de overheid onder werkende 
mensen (hoofdstuk 3); c) het belang van het helpen van mensen en zorg dragen voor het welzijn van 
anderen (hoofdstuk 5). Het streven naar status wordt gemeten met een index van het verlangen van 
individuen naar respect, bewondering en erkenning van anderen. Voor inkomensongelijkheid gebruiken 
we een Gini-coëfficiënt, wat een veel gebruikte indicator is met waarden tussen 0 (iedereen heeft 
hetzelfde inkomen) en 1 (één persoon is in bezit van al het inkomen). De Gini is gebaseerd op het 
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen en is afkomstig uit de ‘Standardized World Income 
Inequality Database’ (SWIID) (Solt, 2009b). In delen van het proefschrift voegen we ook een alternatieve 
distributionele indicator van inkomensongelijkheid toe die zowel de ratio’s tussen de bovenste en 
onderste inkomensgroepen als het aandeel van top inkomens weergeeft (zie hoofdstuk 4). In plaats van 
de verzorgingsstaat regimes (Esping-Anderson, 1990), verkiezen we voor institutionele ongelijkheid 
specifiekere indicatoren van sociale zekerheidssystemen: uitgaven voor de verzorgingsstaat gemeten als 
een percentage van het BNP, vervangings-ratio van werkloosheidsuitkeringen (Van Vliete en Caminada, 
2012) en wetgeving inzake arbeidsbescherming (OECD, 2004). Door individuele survey data met macro 
niveau indicatoren te combineren en hiërarchische modellen te gebruiken was het mogelijk te bestuderen 
of bepaalde aspecten van de maatschappelijke context uitmaken voor de attitudes en het gedrag van 
mensen.  
 
Belangrijkste bevindingen en theoretische implicaties 
De eerste centrale bijdrage van dit proefschrift is de bevinding dat ongelijkheid samenhangt met een 
hogere mate van streven naar status. Recente literatuur doet geloven dat ongelijkheid nadelige 
consequenties stimuleert – zoals gezondheidsproblemen en criminaliteit – omdat grotere 
inkomensverschillen waarschijnlijk  bijdragen aan status competitie en de bezorgdheid van mensen over 
hun relatieve positie in de status hiërarchie, ook wel bekend als ‘statusangst’ (Merton, 1968; Wilkinson 
and Pickett, 2010). De bevindingen van dit proefschrift ondersteunen deze theorie tot op zekere hoogte 
door aan te tonen dat in ongelijke samenlevingen het streven naar status inderdaad vaker voorkomt, met 
name onder mannen.  Bovendien laten we zien dat het met name ongelijkheid aan de bovenkant is wat 
van belang is voor een hogere mate van streven naar status. Dit is een belangrijke toevoeging aangezien 
het consistent is met de het idee dat mensen zichzelf vergelijken met degenen die zich hoger in de sociale 
hiërarchie bevinden en dat mensen aan de bovenkant de standaard voor anderen zetten (Veblen, 1931). 

De tweede centrale contributie van dit proefschrift is om bij te dragen aan ons begrip van de 
complexe relatie tussen ongelijkheid en solidariteit. Enerzijds brengen de resultaten naar voren dat in 
egalitaire contexten mensen solidairder zijn met bepaalde (zwakkere) sociale groepen (e.g., werklozen, 
gemeenschapsleden, ouderen, zieken en gehandicapten), terwijl solidariteit ten opzichte van deze 
groepen lager is in ongelijke contexten. Deze bevinding bevestigt het idee dat ongelijkheid sociale afstand 
creëert en het moeilijker maakt voor mensen zich te identificeren met anderen, hetgeen mogelijk 
verklaart waarom mensen minder graag bijdragen aan het welzijn van anderen in ongelijke contexten. 
Deze bevindingen ondersteunen ook het ‘crowding-in’ perspectief dat mensen in egalitairdere 



samenlevingen de norm dat hulpbehoevenden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is hebben 
geïnternaliseerd.   

Anderzijds lijkt veralgemeende solidariteit – er een overwegend positieve attitude ten opzichte 
van het helpen van anderen op nahouden – lager te zijn in egalitaire contexten en hoger in ongelijke 
contexten. Laatstgenoemde suggereert dat wanneer de context egalitair is, mensen zichzelf minder snel 
kenmerken als iemand die plezier beleeft aan het helpen van anderen en zorg te dragen voor hun welzijn. 
Deze bevinding komt overeen met het verdringingsperspectief (‘crowding out’) dat in egalitaire contexten 
– waar al voorzien is in sociale zekerheid en sociale gelijkheid – mensen minder gemotiveerd zullen zijn 
om elkaar te helpen. We concluderen dat wanneer een samenleving een sterk systeem van sociale 
voorzieningen heeft en relatief gelijk is, mensen minder geneigd zijn om te stellen dat behulpzaam zijn 
naar anderen van persoonlijk belang is en in plaats daarvan te denken dat de staat verantwoordelijk is 
behulpzaam te zijn voor de hulpbehoevenden. Als een samenleving ongelijk is en er weinig steun is van de 
staat zijn mensen daarentegen meer geneigd zichzelf te identificeren als behulpzaam. Het zou kunnen dat 
in ongelijke contexten individuele solidariteit zich ontwikkelt als een alternatief voor het gebrek aan door 
de staat georganiseerde solidariteit, of dat in egalitaire contexten mensen afstand doen van individuele 
verantwoordelijkheid om anderen te helpen omdat solidariteit al geregeld wordt door de staat.  

Bovendien kunnen we in het algemeen concluderen dat in egalitaire contexten mensen het meer 
met elkaar eens zijn dat zwakkere groepen (e.g., werklozen, ouderen, zieken en gehandicapten) profijt 
zouden moeten hebben van solidariteit, terwijl in ongelijke samenlevingen solidariteit ten opzichte van 
zwakkere sociale groepen minder samenhangend is. Homogene attitudes ten aanzien van solidariteit in 
egalitaire contexten zou geïnterpreteerd kunnen worden als een teken van een sterkere sociale norm om 
de zwakkere groepen te helpen, onafhankelijk van iemands eigen positie in de sociale hiërarchie. 
Attitudes ten aanzien van het nastreven van status zijn echter homogener in ongelijke contexten, hetgeen 
suggereert dat er een meer wijdverspreide sociale norm zou kunnen zijn die het behalen van succes en 
reputatie in de ogen van anderen door regeert – een norm die is geaccepteerd door verschillende sociale 
status groepen. Het feit dat attitudes van zowel de bevoorrechte en de achtergestelde sociale groepen 
gerelateerd zijn aan contextuele ongelijkheid doet geloven dat de beschikbare hulpbronnen en sociale 
zekerheid niet de enige factoren zijn die de rol van ongelijkheid voor uitkomsten in attitudes kunnen 
verklaren – psychosociale implicaties zijn ook erg aannemelijk.  
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