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Voorwoord
Deze masterscriptie is geschreven in het kader van de masteropleiding Communicatieen

Informatiewetenschappen,

studierichting

Communicatie

&

Beïnvloeding.

Deze

masteropleiding biedt de student de kans om zich te specialiseren in een van de drie
vakgebieden, te weten, organisatie & innovatie, gezondheids- of marketingcommunicatie. Dat
laatste aandachtsgebied heeft, ook tijdens mijn bacheloropleiding CIW, altijd al mijn interesse
gewekt. Deze interesse zorgde ervoor dat mijn focus tijdens het kiezen van het thema van mijn
masterscriptie vooral lag op thema’s die hierop aansloten. Naar aanleiding van een
marketingstage bij de Efteling merkte ik dat ik vooral tekstuele overtuiging heel interessant
vond. Ik ben daarom, samen met mijn begeleidster Lisa Vandenberg, op zoek gegaan naar
theorieën die hierop aansloten of op dit thema konden inhaken. Uiteindelijk ben ik uitgekomen
bij een combinatie van de framing-theorie (mij al bekend vanuit CIW) en de grounded cognition
theorie, een theorie uit de (taal)psychologie: het vakgebied waarin Lisa is gespecialiseerd.
Een wetenschappelijk artikel schrijven is iets wat al meermaals aan bod kwam tijdens
de bachelor- en masteropleiding CIW. Maar zelfstandig een onderzoek ontwerpen, stimuli
maken, theorieën zoeken, vinden en verbinden, data uitwerken en uiteindelijk dan dat artikel
schrijven: dat is toch wel echt andere koek. Ik vond het dan ook best wel spannend bij de start
van dit masterscriptietraject: gaat dit mij wel lukken in mijn eentje? Gelukkig merkte ik
gaandeweg het hele proces toch dat ik dit ook zelfstandig kon volbrengen. Mijn motivatie om
af te studeren was dan ook erg groot; tijdens het tweede deel van het traject ben ik aangenomen
bij een organisatie in een functie die ik erg graag wilde. Het was dan ook erg fijn dat Lisa dit
goed begreep en mij zó heeft begeleid dat ik de eerste deadline kon halen.
Graag wil ik in de eerste plaats Lisa Vandeberg bedanken voor haar enthousiaste en
deskundige begeleiding tijdens het masterscriptietraject. Dankzij haar scherpe en kritische blik
en haar creatief meedenken heb ik veel kunnen leren van het onderzoekstraject en het gehele
proces van het schrijven van deze masterscriptie. Daarnaast wil ik ook mijn tweede lezer, Frans
van der Slik, bedanken voor zijn scherpe statistische controle. Verder wil ik nog degenen
bedanken die mij hebben geholpen met het sparren over, doorlezen en nakijken van alle teksten
in deze masterscriptie, in het bijzonder Elly Oosterholt, voor alle uren die zij hieraan hebben
besteed. Tot slot gaat mijn dank uit naar alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld,
zodanig dat ik binnen afzienbare tijd alle benodigde data voor dit onderzoek heb kunnen
verzamelen.
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Samenvatting
Een consument kan op verschillende manieren via advertentieteksten worden beïnvloed:
via de inhoud en door bepaalde formulering. Via de inhoud van een tekst kan er worden
geappelleerd aan alle menselijke zintuigen (oftewel modaliteiten). Waarnemingen uit zintuigen
die met het productgebruik te maken hebben, worden opgeslagen in het brein als een mentale
representatie. Volgens de grounded cognition theorie roept de consument via het mechanisme
mentale simulatie bij het lezen van een tekst deze mentale representatie op, wat een overredend
effect heeft. Bij formulering kan volgens de framing-theorie de focus liggen op de negatieve
gevolgen van het niet-uitvoeren van het gewenste gedrag (negatieve framing) of de positieve
gevolgen van het wel uitvoeren ervan (positieve framing).
Beide uitgangspunten hebben al eerder aangetoond een persuasieve invloed uit te
oefenen op de productattitude en gedragsintentie van de consument, onder andere via
‘stemming’. Er werd bestudeerd of framing een modererend effect heeft op de
overtuigingskracht van crossmodale beschrijvingen in advertentieteksten.
In het huidige onderzoek werden beide uitgangspunten gecombineerd in een 2
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(Frame:

crossmodale

positief/negatief)
(vs.

unimodale)

productbeschrijvingen leiden tot sterkere mentale representaties en meer overreding (i.e. de
advertentieattitude, productattitude en gedragsintentie) en of dit effect werd gemodereerd door
een positief (vs. negatief) frame.
De data ondersteunde de hypotheses met betrekking tot de hoofdeffecten van de factoren
Frame en Zintuigelijke beschrijving niet, noch werd er een interactie-effect gevonden. Mogelijk
kan crossmodale correspondentie alleen plaatsvinden wanneer de zintuigen een daadwerkelijke
(gemanipuleerde) ervaring ondergaan, in tegenstelling tot enkel tekstuele manipulaties.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of verschil in manipulatie en ervaring hiervoor essentieel is.
Verder was mogelijk het frame niet sterk genoeg of de productkeuze niet optimaal, waardoor
er te weinig affectiviteit werd opgeroepen, de stemming niet werd beïnvloed en de interactie
niet plaatsvond. Dit zou toekomstig onderzoek verder kunnen uitwijzen.
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Inleiding
Aanleiding
Ondernemers in de horecabranche hebben als doel om zoveel mogelijk klanten over te
halen om juist bij hén een kopje koffie te komen drinken. Op verschillende manieren trachten
ondernemers de aandacht van de consument te trekken en deze naar binnen te halen. Iedere
ondernemer heeft zijn eigen boodschap en vertelt deze dan ook op zijn eigen manier. De één
heeft het over een sterke, warme kop koffie en de ander prijst een prachtig glimmende appeltaart
aan. Welke soort boodschap werkt nu het meest effectief om consumenten over te halen?
Dit

dilemma

beschrijft

een

kernvraag

voor

iedere

marketeer.

Binnen

marketingcommunicatie draait het immers om het zo effectief mogelijk overbrengen van een
boodschap naar de doelgroep, met als uiteindelijk doel het gewenste (koop)gedrag te
stimuleren. Er bestaan diverse manieren om een boodschap vorm te geven die te zien is op
reclameborden (oftewel signing) in supermarkten, theaters, voor restaurantjes of bij
koffiegelegenheden. Voor marketeers is het de kunst om een boodschap op zo’n bord zo goed
mogelijk vorm te geven, zodat de consument aangezet wordt om tot actie over te gaan en zijn
of haar kopje koffie juist bij die ene locatie te gaan drinken.
Advertentieteksten kunnen op verschillende manieren gemanipuleerd worden om de
overtuigingskracht te vergroten. Ten eerste heeft de inhoud van een advertentietekst invloed op
de consument. Wanneer er meerdere zintuigen aangesproken worden door de advertentietekst,
worden dit crossmodale beschrijvingen genoemd. Het gebruik van zulke crossmodale
beschrijvingen heeft een positief effect op de productrepresentatie en -waardering in het brein
van een consument (Balaji, Raghavan en Jha, 2011). Mentale simulatie is een mechanisme dat
er mogelijk voor zorgt dat de consument zich bij het lezen van een tekst of een zin een beeld
vormt van het product en/of het gebruiken ervan (Krishna, 2012). Dit beeld wordt gevormd op
basis van waarnemingen uit alle menselijke zintuigen, oftewel vanuit verschillende
modaliteiten, die met het gebruik van het product te maken hebben.
Ten tweede heeft de formulering van een advertentietekst invloed op de consument. Het
positief formuleren van advertentieteksten heeft een sterker positief effect op de productattitude
en gedragsintentie van een consument dan het negatief formuleren van advertentieteksten (Buda
& Zhang, 2000). Dit principe wordt framing genoemd. Beide uitgangspunten beïnvloeden de
productattitude en gedragsintentie van de consument via tekst. Wanneer deze worden
gecombineerd, zouden de effecten elkaar kunnen versterken.
Het doel van het huidige onderzoek is tweeledig: er wordt gekeken naar 1) of
manipulatie door middel van crossmodale beschrijvingen leidt tot sterkere mentale simulatie en
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positievere attitude; en 2) of framing dit effect modereert. Dit doel leidt tot de volgende
onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van crossmodale (ten opzichte van unimodale)
productbeschrijvingen in advertentieteksten op productattitude en gedragsintentie van de
consument en (in hoeverre) wordt dit effect gemodereerd door positieve (versus negatieve)
frames?’
Transportatie, mentale simulatie en grounded cognition
Binnen marketingcommunicatie worden allerlei mechanismen, zoals transportatie, ingezet om
de consument (via tekst) aan te zetten tot aankoop van een product. Transportatie (een
mechanisme uit de communicatiewetenschap) wordt gedefinieerd door Escalas (2004, p.38; uit
Green & Brock, 2000) als ‘onderdompeling in een tekst’ [vertaling MO]. Dat wil zeggen dat
men zich een (mentale) voorstelling maakt van wat men hoort, ziet of leest. Escalas (2004) geeft
aan dat transportatie ervoor zorgt dat men als het ware mentaal getransporteerd wordt in de
situatie dat men een product gebruikt/consumeert, wat voor overreding zorgt bij de consument.
Opzettelijke manipulaties van advertentieteksten veroorzaken een effect op de consument,
zodat hij mentale voorstellingen construeert. Dit wordt mentale verbeelding genoemd
(Barsalou, 2008).
Het mechanisme transportatie hangt samen met zelf-referentie, een mechanisme waarbij
het proces van transportatie is gefocust op het individu. Deze zelf-referentie zorgt ervoor dat
mensen bij het verwerken van een (advertentie)tekst in het brein niet refereren aan een algemene
situatie, maar specifiek aan eigen ervaringen uit het verleden (Krishnamurthy & Sujan, 1999).
Deze ervaringen uit het verleden betreffen het uitvoeren van de handeling die beschreven wordt.
Bij hogere zelf-referentie wordt de overtuigingskracht van de advertentie sterker en wordt de
productattitude van de consument positiever (Burnkrant & Unnava, 1995).
Wanneer men ervaringen uit het verleden oproept, doet men dit aan de hand van eerdere
zintuiglijke ervaringen. Zintuiglijke informatie ligt ten grondslag aan cognitieve processen,
waaronder het geheugen (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2009). Aan de hand van waarnemingen
uit de zintuigen (reuk, tast, gezichtsvermogen, gehoor en smaak) wordt informatie over de
omgeving waargenomen en als concepten opgeslagen in het geheugen (Barsalou, 2008), ook
wel mentale representaties genoemd. Ervaringen uit waarnemingen zijn met name binnen
verschillende ervaringsmodaliteiten opgeslagen; zo wordt in het brein dan een complete
voorstelling gevormd door alle kenmerken uit de verschillende zintuigen: een multimodale
mentale representatie (Barsalou, 2008).
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Wanneer zintuigen worden aangesproken via tekst, kunnen consumenten persuasief
worden beïnvloed. Het mechanisme transportatie vertoont sterke parallellen met het
mechanisme mentale simulatie (een begrip uit de psychologie). Mentale simulatie wordt door
Escalas (2004, p.37; uit Taylor & Schneider, 1989) gedefinieerd als ‘de cognitieve constructie
van hypothetische scenario's’ [Vertaling MO] en beslaat het proces van heractiveren van
zintuigelijke informatie die bij eerdere ervaringen zijn opgeslagen. Beide genoemde
mechanismen zorgen ervoor dat er bij het lezen van een tekst een mentale voorstelling wordt
gecreëerd in het hoofd van de consument. Mentale simulatie zorgt er, in tegenstelling tot
transportatie, voor dat het motorische gebied in de hersenen dat hoort bij de betreffende
modaliteit(en) wordt geactiveerd (Bergen & Wheeler, 2009). ‘Via elk van de deelnemende
modaliteiten kan dus een multimodale mentale representatie worden geactiveerd’ [vertaling
MO] (Krishna & Schwarz, 2014, p.161).
Diverse onderzoekers, zoals Van Den Broek, Virtue, Everson, Tzeng & Sung (2002),
suggereren dat mentale representaties kunnen worden geactiveerd in het menselijke brein door
te lezen. De grounded cognition theorie geeft echter een specifiekere verklaring voor deze
activatie; namelijk dat mentale representaties worden geactiveerd door het heractiveren van
eerdere zintuigelijke informatie (mechanisme van mentale simulatie) (Barsalou, Santos,
Simmons & Wilson, 2008). Met grounded cognition wordt bedoeld dat de voorstelling van een
concept geen abstracte voorstelling is in het brein, maar bestaat uit eerdere zintuigelijke
ervaringen. Wanneer voor een concept de ene modaliteit wordt gesimuleerd, wordt de
informatie uit de andere modaliteit(en) die betrekking heeft op datzelfde concept ook
geactiveerd. Middels spread of activation zorgt deze activatie van een representatie via de ene
modaliteit voor het activeren van kennis in een andere modaliteit, ook wel crossmodale
correspondentie genoemd. Spread of activation is volgens Anderson (1983) het vinden van
benodigde informatie in het brein via een netwerk van geassocieerde ideeën. Neem als
voorbeeld een kopje koffie: wanneer er in een tekst een kopje koffie wordt beschreven, worden
de associaties behorende bij koffie geactiveerd in de hersenen; zoals hoe de koffie eruitziet, hoe
de vloeistof voelt in de mond, hoe het proeft en hoe het ruikt.
Door in een advertentietekst aan meerdere verschillende ervaringsmodaliteiten te
refereren, zou het voor de consument gemakkelijker kunnen zijn om opgeslagen ervaringen en
het netwerk van associaties te activeren (Krishnamurthy & Sujan, 1999; Elder & Krishna,
2010). Het lezen van een (advertentie)tekst is een actief proces en kost cognitieve inspanning.
Om tekst te begrijpen, moet de lezer er namelijk een mentale voorstelling van maken, waarbij
de kennis van de taal en van de wereld moet worden opgeroepen (Zwaan & Kneepkens, 1994,
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ondersteund door Zwaan, Stanfield & Yaxley, 2002). Neuropsychologisch onderzoek laat zien
dat zogenoemde ‘hoge niveau’-processen, waaronder ook taalbegrip valt, hersengebieden
activeren die weer betrokken zijn bij verwerking van ‘lage niveau’-processen: de verwerking
van ervaringen via modaliteiten (Hultén et al., 2009; uit Barsalou, 2008). Zwaan (1999) geeft
aan dat wanneer men een woord leest, de hersenen daarvan een ervaringsgerichte representatie
activeren: de hersenen genereren bij het lezen van een begrip een representatie ervan op basis
van eerdere ervaringen. Ter illustratie: als men leest over het drinken van koffie, is het als het
ware alsof men de ervaring van drinken van koffie opnieuw ervaart, zonder dat dat
daadwerkelijk gebeurt.
Overtuigingskracht van unimodaliteit versus crossmodaliteit
Bovenstaande theorieën en processen worden in marketingcontext gebruikt om bewuste
tekstuele manipulaties in de vorm van crossmodale beschrijvingen te creëren, welke kenmerken
van het product symboliseren (Elder & Krishna, 2011), bijvoorbeeld ‘warme, sterke, zwarte
koffie’. In het kader van marketing wordt deze manier van beïnvloeden ook wel ‘sensorische
marketing’ genoemd. Door via tekstuele manipulaties te appelleren aan zintuigelijke
herinneringen van het gebruiken van het product worden via mentale simulatie de multimodale
representaties opgeroepen. Op grond van bovenstaande literatuur is het mogelijk om via talige
boodschappen meerdere modaliteiten aan te spreken, wat kan leiden tot rijkere mentale
simulatie en daardoor tot sterkere positieve productattitudes en gedragsintenties van de
consument.
Zo onderzochten Elder & Krishna (2010) dit door manipulatie van het aantal beschreven
modaliteiten in advertentieteksten om smaakperceptie te beïnvloeden. Participanten bleken
positiever over de smaakperceptie na het lezen van de productbeschrijving waarin meerdere
modaliteiten werden aangesproken, dan na de beschrijving die enkel focuste op de smaak. Door
de positievere smaakperceptie werd de productattitude positiever. Hieruit volgt dat het via tekst
aanspreken van (meerdere) modaliteiten persuasief werkt op de consument.
Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd naar het persuasieve effect van het aanspreken van
modaliteiten op de consument binnen een marketingcontext. Het gebruik van crossmodale
productbeschrijvingen kan door crossmodale correspondentie voor een overredend effect
zorgen. Ter illustratie: bij een productbeschrijving van koffie geldt dat het activeren van
associaties over de smaak relevante associaties oproept over de geur en de temperatuur van de
koffie.
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Piqueras-Fiszman & Spence (2011) geven bewijs van de invloed van deze crossmodale
correspondentie op de consument. Zij onderzochten de invloed van de verpakking van een
product (visuele modaliteit) op de productwaardering en -perceptie, door te kijken of de
perceptie van een hete drank (warme chocolademelk) beïnvloed werd door de kleur van de
beker waarin deze drank geserveerd werd. Uit de resultaten bleek dat de verpakking inderdaad
invloed had op de mate waarin de participanten de chocolademelk lekker vonden en
accepteerden; een oranje beker zorgde voor een sterkere chocoladesmaakbeleving dan een rode
of witte beker en had de meeste voorkeur. Enkel bij zoetheid werd de crèmekleurige beker vaker
gekozen. Uit dit onderzoek blijkt dat visuele cues de smaakperceptie beïnvloeden, wat wil
zeggen dat hier sprake is van crossmodale correspondentie. De informatie verkregen uit de
zintuigen (zicht en smaak) interacteerden met elkaar, wat een sterker persuasief effect had op
de koopintentie van de participanten dan wanneer deze interactie niet plaatsvond.
Ook Balaji et al. (2011) bevestigen het effect van crossmodale correspondentie in hun
onderzoek. Participanten zagen, voelden (unimodaal) of zagen én voelden (crossmodaal) een
zakdoek en moesten hierover hun mening geven. De resultaten bevestigden dat het combineren
van twee modaliteiten een positief effect heeft op de koopintentie, in vergelijking met een
modaliteit. Dit wordt verklaard door de Dual Coding Theorie (Balaji et al. (2011)), uit Yates,
2001; Paivio, 2007): de zintuiglijke informatie verkregen via de visuele en tactische modaliteit
interacteren met elkaar, waardoor er een versterkend effect wordt uitgeoefend op de
productevaluatie door de consument. Dat wil zeggen, het moment dat de participant de
zachtheid van de zakdoek voelde en ook zag dat deze er zacht uitzag, leidde dit tot een grotere
perceptie van zachtheid en hogere koopintentie. Met andere woorden: wat men ziet, activeert
hoe dat product voelt en dat zorgt voor sterkere overreding.
Daarnaast toonden ook Zampini & Spence (2009) crossmodale correspondentie aan
door manipulatie van meerdere modaliteiten (smaak, zicht en gehoor). Zij lieten in hun
experiment de participanten eten en drinken terwijl deze achtergrondgeluiden hoorden, zoals
het geluid dat gemaakt wordt tijdens het consumeren van het product. Uit de resultaten bleek
dat participanten chips als knapperiger ervaarden door de ‘krakende geluiden’ en het geritsel
van het zakje. Dat wil zeggen dat de interactie van de ervaringen uit de genoemde modaliteiten
voor een versterkend effect zorgt op de algehele perceptie van de productconsumptie:
crossmodale correspondentie.
Uit bovenstaande literatuur blijkt dat 1) mensen bij het begrijpen van tekst zintuiglijke
mentale representaties oproepen (door middel van de processen transportatie en mentale
simulatie) en 2) dat crossmodale correspondentie een positief persuasief effect heeft op de
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productattitude en gedragsintentie van de consument. Tekstuele manipulaties worden zodanig
ontworpen dat het mechanisme van mentale simulatie zich voltrekt en de consument een
mentale voorstelling construeert. De gevolgtrekking uit de literatuur is dat er door manipulatie
van deze crossmodaliteit positieve associaties worden opgeroepen, wat voor een persuasief
effect zorgt op de productattitude en gedragsintentie van de consument. Hieruit volgt de
volgende hypothese:
H1:

Crossmodale productbeschrijvingen leiden tot rijkere zintuigelijke mentale
productrepresentaties, positievere productattitudes en positievere
gedragsintenties dan unimodale productbeschrijvingen.

Framing
Niet alleen wat de tekst beschrijft, maar ook hoe deze geformuleerd wordt, heeft effect op de
consument. De manier waarop een tekst geformuleerd wordt, oftewel geframed, bepaalt hoe
effectief deze is in het beïnvloeden van de consument. Framing wordt door Updegraff &
Rothman (2014, p. 898) gedefinieerd als: ‘het benadrukken van specifieke consequenties van
een actie (of juist het niet uitvoeren van deze actie)’ [vertaling MO].
Volgens De Graaf, Van den Putte & De Bruijn (2015; naar Rothman & Salovey, 1997)
kan er een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten frames; een winstframe benadrukt
de positieve gevolgen van het gewenste gedrag en een verliesframe legt de focus op de risico’s
van de gevolgen wanneer het gewenste gedrag niet wordt uitgevoerd. In het huidige onderzoek
worden de termen positief frame (winstframe) en negatief frame (verliesframe) gehanteerd,
conform Lin & Shen (2012). De theorie die aan framing ten grondslag ligt, is de Prospect
Theory van Kahneman & Tversky (1979). Volgens deze theorie zijn mensen risicomijdend en
dus eerder geneigd om te kiezen voor een optie die het meest positief klinkt, oftewel het minste
risico heeft: een positief frame (i.e. 95% kans op €5.000 bij de loterij, in tegenstelling tot het
negatieve ‘5% kans op €10.000 (negatief frame)).
De persuasieve effectiviteit van framing bij productbeschrijvingen is binnen een
marketingcontext veelvuldig onderzocht. Neem Martin & Marshall (1999), zij keken naar het
effect hiervan op de consument. Met behulp van frames werden commerciële advertentieteksten
voor mobiele telefoons gemanipuleerd. De resultaten wezen uit dat het positieve frame
overtuigender was wanneer participanten sterk betrokken waren, terwijl voor laag betrokken
participanten het negatieve frame overtuigender werd bevonden. Dit impliceert dat een (juist)
frame essentieel is voor de overredingskracht van de advertentietekst.
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Levin & Gaeth (1988) keken in hun onderzoek specifiek naar framing van
productkenmerken. Participanten moesten verschillende kenmerken van gehakt beoordelen
naar aanleiding van een productbeschrijving. Voorbeelden van manipulaties zijn ‘is voor 75%
mager’ (positief) of ‘bevat 25% vet’ (negatief). De positieve frames van de productkenmerken
bleken overwegend overredender dan de negatieve frames en beïnvloedden positief de
productevaluatie van de participant. Hieruit volgt dat het positief framen van
productbeschrijving een positieve overredende invloed heeft op de productevaluatie van de
consument.
Buda & Zhang (2000) bevestigden bovengenoemde bevindingen met betrekking tot
framing. Participanten kregen een gedetailleerde productomschrijving van een nieuw product
(een stereo receiver), welke ze moesten beoordelen op basis van de productomschrijving. De
helft kreeg een negatief geframede productomschrijving en ander helft een positief geframede
productomschrijving, bijvoorbeeld ‘Uit de testresultaten blijkt dat 85% van de gebruikers van
dit product tevreden was met de prestaties’ [vertaling MO] (Buda & Zhang, 2000, p.235). De
omschrijving met het positieve frame bleek significant tot betere productevaluatie te leiden.
Met andere woorden, positieve framing van een productomschrijving leidt tot een positievere
productattitude van de consument.
Bovenstaande bevindingen met betrekking tot beschrijvingen van productkenmerken
werden tevens bevestigd door Lin & Shen (2012). De manipulatie in hun onderzoek bestond uit
negatief/positief geframede advertentieteksten, waarbij de voor- of nadelen van de producten
(rugzakken en shampoo) werden benadrukt. De bevindingen suggereerden dat een positief
frame de effectiviteit van de advertentie vergroot wanneer een merk of product wordt
geassocieerd met voordelen. Hetzelfde principe gold voor een negatief frame, maar dan in
associatie met nadelen. Dit laat zien dat framing een modererende rol kan spelen bij het creëren
van advertentieteksten en daarnaast dat de effectiviteit van productbeschrijvingen wordt
bepaald door de manier waarop productkenmerken zijn beschreven.
Resultaten uit bovenstaande literatuur tonen aan dat 1) een (juist) frame essentieel is
voor de overredingskracht van de advertentietekst en 2) dat positieve framing van een
advertentietekst een positieve persuasieve invloed heeft op de consument. Op grond hiervan is
de volgende hypothese geformuleerd:
H2:

Positieve framing van de advertentietekst leidt tot positievere attitude en
positievere gedragsintentie van de consument ten opzichte van het product dan
negatieve framing van de advertentietekst.
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Mogelijke interactie tussen crossmodale correspondentie en framing via stemming
Het is bekend dat het effect van de productbeschrijvingen in een advertentietekst wordt
gemodereerd door de manier waarop de productkenmerken zijn beschreven; bijvoorbeeld door
het benadrukken van voor- of nadelen van het product in de tekst. Hieruit kan worden afgeleid
dat het frame de effectiviteit van de productbeschrijvingen bepaald, zoals hierboven vernoemd
(Lin & Shen, 2012; Levin & Gaeth, 1988). Zodoende kan framing een modererende rol spelen
bij de effectiviteit van een productbeschrijving. Om deze reden kan framing niet los worden
gezien bij het testen van de effectiviteit van productbeschrijvingen, zoals in huidig onderzoek
het geval is.
Zoals eerder benoemd blijkt, naast (positieve) framing, ook het gebruik van crossmodale
productbeschrijvingen in een advertentietekst een positief persuasief effect te hebben op de
productattitude en gedragsintentie van de consument. Voor beide uitgangspunten geldt dat ze
tevens de stemming van de consument kunnen beïnvloeden; stemming is dus een
overeenkomstige factor voor beiden. Stemming is namelijk onder andere afhankelijk van de
zintuigelijke ervaringen (crossmodale correspondentie), maar ook van de gedachtes en
gevoelens van de consument (frames). Een gevolg van het beïnvloeden van de stemming van
de consument is vervolgens een (persuasief) effect op diens (product)attitude en
gedragsintentie.
Zo keken Homer & Yoon (1992) specifiek naar de rol van stemming en gevoel bij het
effect van framing op productattitudes aan de hand van een experiment met positief (‘They will
love your fresh breath’) of negatief (‘They will hate your bad breath’) geframede
productadvertenties voor mondwater. De resultaten toonden aan dat affectieve factoren een
significante rol bleken te spelen bij de effectiviteit van het frame van advertentieteksten: het
negatieve frame riep negatieve gevoelens op, maar deze bleken toch een positieve invloed te
hebben op de merkattitude. Dit impliceert dat het effect van het frame op de attitude en
gedragsintentie van de consument wordt bepaald door de stemming (door positieve of negatieve
gevoelens) die door het frame worden opgewekt.
Ook Keller, Lipkus & Rimer (2003) keken naar framing, stemming en de interactie
hiertussen. In twee experimenten keken zij naar de invloed van de stemming van de consument
op de effectiviteit van het frame van de boodschap getoetst aan de hand van een
advertentieoproep over mammografieën. In beide experimenten wordt bevestigd dat het
positieve frame effectiever is voor deelnemers die een negatieve stemming hebben en dat voor
deelnemers met een positieve stemming het negatieve frame effectiever is. Hieruit kan worden

11

afgeleid dat de effectiviteit van het (juiste) frame van de boodschap afhankelijk is van de
stemming van de consument.
De rol van stemming bij het aanspreken van zintuigen werd door Chebat & Michon
(2003) onderzocht door te appelleren aan de geurmodaliteit in een klein winkelcentrum. Dit
bleek een positief stimulerend effect te hebben op de gedragsintentie van de consument. Een
juiste geur bleek effectief bij te dragen aan het creëren van een aangename atmosfeer, wat ten
goede kwam aan de verkoop van producten bij retailers. Kortom, het juist aanspreken van de
geurmodaliteit heeft een positief effect op de stemming van de consument, zorgt daardoor voor
sterkere overreding en zet aan tot aankoop. Dit impliceert dat de stemming van de consument
afhankelijk is van de zintuigelijke ervaringen.
Fiegel, Meullenet, Harrington, Humble & Seo (2014) toonden eveneens aan dat door
het aanspreken van de zintuigen de stemming van de consument wordt beïnvloed, wat effect
heeft op diens productovertuiging. Door te kijken naar het effect van een bepaalde stijl
achtergrondmuziek op de smaakbeleving voor vier eetbare producten, toonden zij aan dat de
smaak van chocolade prettiger werd ervaren met jazzmuziek op de achtergrond dan met
rockmuziek of hiphop; de smaakbeleving werd versterkt en de productattitude beïnvloed.
Hieruit volgt dat het gebruik van crossmodale associaties invloed heeft op de stemming van de
consument, wat daardoor een persuasief effect op diens productwaardering en -evaluatie heeft.
Bovenstaande literatuur toont aan dat zowel framing als crossmodaliteit via stemming
een (persuasief) effect hebben op de productattitude en gedragsintentie van de consument. Op
grond hiervan is interactie tussen beide factoren mogelijk en wordt in huidig onderzoek gekeken
of het effect van activeren van zintuigelijke ervaringen door het gebruik van crossmodaliteit
(versus

unimodaliteit)

mogelijk

ook

wordt

gemodereerd

door

manipulatie

van

productbeschrijvingen via (positieve/negatieve) framing. Dit resulteert in de volgende
onderzoeksvraag:
RQ 1: Wordt

het

positieve

effect

van

crossmodale

(vs.

unimodale)

productbeschrijvingen, veroorzaakt door rijkere mentale representatie, op
productattitude en gedragsintentie gemodereerd door positieve framing (vs.
negatieve framing)?
Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
Het is al veelvuldig aangetoond dat framing een effectieve manier is om de consument via een
tekstuele boodschap te manipuleren. Ook zintuigelijke informatie bewees al eerder een
effectieve persuasieve invloed te hebben op de (product)attitude en gedragsintentie van de
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consument. Een experiment waarin de framing-theorie en de grounded cognition theorie binnen
een marketingcontext worden samengebracht, is voor zover bekend nog niet eerder uitgevoerd.
In het huidige onderzoek wordt er bestudeerd of door het manipuleren van advertentieteksten
door middel van crossmodale productbeschrijvingen de gedragsintentie en productattitude
worden beïnvloed en of de veelvuldig bewezen effecten van framing dit effect modereren. Als
aanvulling op de al bekende theorieën binnen de communicatie- en informatiewetenschap tracht
huidig onderzoek daarmee een brug te slaan tussen de grounded cognition theorie en marketing,
door het effect van de combinatie van de benoemde mechanismes te toetsen. Verder is het
praktisch gezien voor bedrijven die een commerciële doelstelling nastreven van belang om te
weten welke benadering (frame) het meest effectief is en hoe crossmodale beschrijvingen hierin
effectief verwerkt kunnen worden.
Methode
Onderzoeksontwerp
De eerste gemanipuleerde onafhankelijke variabele is zintuiglijke beschrijving. Hiermee
wordt het aantal zintuigen bedoeld waaraan wordt geappelleerd in de uiting. Dit kunnen één
(unimodaal) of meerdere (crossmodaal) zintuigen zijn. De tweede gemanipuleerde
onafhankelijke variabele is het frame van de boodschap. Hiermee wordt de insteek van de
boodschap bedoeld: positief of negatief. Dit leidde tot een 2 (unimodale/crossmodale
beschrijving) x 2 (positief/negatief frame) tussenproefpersoonontwerp met vier afhankelijke
variabelen. Zo werden er vier condities gecreëerd, waaraan de participanten at random werden
toegewezen: (1) crossmodaal + positief frame, (2) unimodaal + positief frame, (3) crossmodaal
+ negatief frame, (4) unimodaal + negatief frame.
Proefpersonen
Voor dit onderzoek werden de participanten door middel van verspreiding via online en
offlinemiddelen geworven. Hierbij werd gebruik gemaakt van een convenience sample
(persoonlijke contacten van de onderzoeker). Via de netwerken van diens contacten verliep,
gebruikmakend van de snowball-methode, verdere werving. Online werving richtte zich op de
sociale media platformen, waaronder Facebook en LinkedIn. Offline werving verliep middels
mond-tot-mond verspreiding.
Uiteindelijk hebben 149 participanten de vragenlijst volledig afgerond, waarvan er nog
1 is afgevallen, omdat deze vreemde data liet zien. Deze participant had onlogisch geantwoord
op alle drie de producten. Het totale aantal van 148 participanten voldeed volgens de berekening
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van de G*power aan het minimum van 30 participanten per conditie. Van de overgebleven 148
proefpersonen was 75% vrouw en deze waren verdeeld in vier groepen van 36-38
proefpersonen. De leeftijd van de proefpersonen was gemiddeld 30,55 jaar en liep van 18 tot
64 jaar. Gemiddeld had het hoogste percentage (37,2%) als hoogst genoten opleiding een Hboopleiding. Daarna volgde de WO-opleiding (34,5%) en Vwo-opleiding (12,8%). 8,1% van de
participanten had als hoogst genoten opleiding een Mbo-opleiding en 5,4% had een Havoopleiding. Tot slot had 1,4% van de participanten een vmbo-t opleiding en 0,7% had het
basisonderwijs afgerond.
Uit een χ2-toets tussen geslacht en conditie bleek geen verband te bestaan (χ2 = .898, p
= .826). Verder bleek uit een χ2-toets ook geen verband te bestaan tussen opleidingsniveau en
conditie (χ2 = 19.591, p = .356). Uit een tweeweg variantieanalyse met als factoren Frame van
de boodschap en Zintuigelijke beschrijving op Leeftijd bleek geen significant hoofdeffect van
Frame (F (1, 144) = 3.30, p = .071) en ook geen significant hoofdeffect van Zintuigelijke
beschrijving (F (1, 144) < 1). Tot slot bleek er ook geen interactie-effect tussen Frame en
Zintuigelijke beschrijving (F (1, 144) < 1).
Uit bovenstaande analyses blijkt dat de participanten gelijkwaardig waren verdeeld over
alle vier de condities.
Materiaal
Als stimuli werden tekstuele boodschappen gebruikt die restaurants of koffiegelegenheden
kunnen gebruiken om hun producten aan te prijzen. De teksten zijn in een afbeelding geplaatst
om de advertenties realistischer te doen lijken. Het ging om drie levensmiddelen uit dezelfde
productcategorie, waarvoor verschillende condities werden gecreëerd. Levensmiddelen kunnen
voldoende worden beschreven aan de hand van zintuiglijke ervaringen. Door drie producten te
gebruiken, wordt de validiteit en betrouwbaarheid vergroot. In Tabel 1 worden de
gemanipuleerde advertentieteksten per product en per conditie beschreven.
Tabel 1.
Product
Frame
Koffie
Positief

Gemanipuleerde advertentieteksten per conditie.
Zintuigelijke beschrijving
Unimodaal
Crossmodaal
Energieboost nodig? Neem onze
sterke koffie van Avalanche! Deze
mok vol cafeïne maakt je hersenen
weer wakker, pept je lijf weer op en

Energieboost nodig? Neem onze sterke,
warme koffie van Avalanche! Door de
sterke donkere koffieboon met zijn heerlijke
aroma zorgt deze grote mok vol cafeïne
ervoor dat je hersenen weer wakker worden
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helpt je weer op gang. Trakteer jij
jezelf op deze oppepper?

Koffie
Negatief

Futloos? Laat onze sterke koffie van
Avalanche niet aan je voorbijgaan!
Deze mok vol cafeïne maakt je
hersenen weer wakker, pept je lijf
weer op en helpt je weer op gang. Je
wilt toch niet moe blijven?

Zin in iets lekkers? Kom dan binnen
voor onze heerlijke appeltaart van
Appeltaart Nanna’s! De smaak van de zoete
Positief
appels, het hartige deeg en de
kruidige kaneel streelt je tong. Gun
jij jezelf dit genot?
Ook zo’n trek? Loop dan niet weg
van onze heerlijke appeltaart van
Appeltaart Nanna’s! De smaak van zoete
Negatief
appels, het hartige deeg en de
kruidige kaneel streelt je tong. Dit
wil je toch niet missen!
Ben je ook op zoek naar wat
warmte? Wij hebben hete muntthee
Muntthee van T2tea! Warm je handen aan de
Positief
mok en voel bij elke slok de
temperatuur van je lijf weer stijgen.
Geniet van de warmte!
Heb je ook zo’n last van de kou?
Mis onze hete muntthee van T2tea
Muntthee dan niet! Warm je handen aan de
Negatief
mok en voel bij elke slok de
temperatuur van je lijf weer stijgen.
Laat jezelf niet in de kou staan!

en je lijf weer energie krijgt. Trakteer jij
jezelf op deze oppepper?
Futloos? Laat onze sterke, warme koffie van
Avalanche niet aan je voorbijgaan! Door de
sterke en donkere koffieboon met zijn
heerlijke aroma zorgt deze grote mok vol
cafeïne ervoor dat je hersenen weer wakker
worden en je lijf weer energie krijgt. Je wilt
toch niet moe blijven?
Zin in iets lekkers? Kom dan binnen voor
onze heerlijke appeltaart van Nanna’s! Hij
streelt je tong met de smaak van zoete
appels, heeft een kruidige kaneelgeur en
wordt lekker warm geserveerd. Gun jij
jezelf dit genot?
Ook zo’n trek? Loop dan niet weg van
heerlijke appeltaart van Nanna’s! Hij streelt
je tong met de smaak van zoete appels, heeft
een kruidige kaneelgeur en wordt lekker
warm geserveerd. Dit wil je toch niet
missen?
Ben je ook op zoek naar wat warmte? Wij
hebben hete muntthee van T2tea! Warm je
handen aan de mok, neem het heerlijk
kruidige aroma in je op en proef de intense
smaak. Geniet van de warmte!
Heb je ook zo’n last van de kou? Mis onze
hete muntthee van T2tea dan niet! Warm je
handen aan de mok, neem het heerlijk
kruidige aroma in je op en proef de intense
smaak. Laat jezelf niet in de kou staan!

Iedere advertentie werd geïntroduceerd aan de hand van een tekstuele situatiebeschrijving. De
beschrijvingen voor iedere productcategorie zijn te vinden in Bijlage 2. De merken die werden
gebruikt voor ieder product zijn bestaande merken, maar deze waren echter onbekend bij de
doelgroep. Zodoende waren de participanten niet bevooroordeeld door hun attitude ten opzichte
van het gebruikte merk.
Instrumentatie
De ordinale variabele mentale representatie werd gemeten aan de hand van vijf items
(gemeten met een zevenpunts-Likertschaal): ‘De beschrijving deed me denken aan hoe het is
als ik zelf een kopje koffie drink.’, ‘Terwijl ik de beschrijving las, kwamen er herinneringen bij

15

me op aan het drinken van een kopje koffie.’, ‘Terwijl ik de beschrijving las, stelde ik me voor
hoe het kopje koffie eruitzag.’, ‘Bij het lezen van de beschrijving stelde ik me voor hoe de koffie
smaakte.’ en ‘Bij het lezen van de beschrijving stelde ik me voor hoe de koffie rook.’ [Vertaling
MO]. De uitersten van deze schalen waren ‘1 = zeer mee oneens’ en ‘7 = zeer mee eens’. Deze
schaal is deels ontleend aan Green & Brock (2000), Dunlop, Wakefield en Kashima (2010) en
Elder & Krishna (2011). De bovenstaande items zijn gebaseerd op twee subconstructen. Er is
een principale componentenanalyse met oblimin-rotatie uitgevoerd over deze vijf items en deze
bleken echter niet uit elkaar te vallen in twee factoren, maar slechts in een factor. De
betrouwbaarheid van deze schaal over de vijf items was goed, a = .862. Om deze reden zijn
alle items samengenomen in een gemiddelde voor de ordinale variabele mentale representatie.
De ordinale variabele attitude ten opzichte van de advertentie, waarbij het gaat om
de beoordeling van de advertentie door de proefpersonen, werd gemeten aan de hand van de
stelling ‘Ik vond de productbeschrijving op het kaartje:’, met drie semantische differentialen
(gemeten met een zevenpunts-Likertschaal): ‘leuk/niet leuk, aangenaam/onaangenaam,
aantrekkelijk/onaantrekkelijk.’ (Deels ontleend aan Voss, Spangenberg & Grohmann, 2003).
Item

2

(aangenaam/onaangenaam)

werd

in

omgekeerde

volgorde

getoond.

De

betrouwbaarheid van deze schaal was goed, a = .855, na ompoling van item 2.
De ordinale variabele attitude ten opzichte van het product, oftewel de beoordeling
van het product door de proefpersonen, werd gemeten door de stelling ‘Mij lijkt het product:’
met drie semantische differentialen (gemeten met een zevenpunts-Likertschaal): ‘lekker/niet
lekker, ongewenst/gewenst, goed/slecht’. (Deels ontleend aan Balaji et al., 2011). Item 2
(ongewenst/gewenst) werd in omgekeerde volgorde getoond. De betrouwbaarheid van deze
schaal was goed, a = .854, na ompoling van item 2.
Tot slot werd de ordinale variabele gedragsintentie, waarmee de mate waarin iemand
de intentie heeft om het beschreven gedrag uit te voeren wordt bedoeld, gemeten aan de hand
van vier items (gemeten met een zevenpunts-Likertschaal): ‘Zou je de koffie van Avalanche
willen proberen?’, ‘Zou je de koffie van Avalanche gaan kopen?’, ‘Zou je bij deze koffiebar
naar binnen gaan als je deze productbeschrijving van Avalanche op het kaartje zou zien?’ en
‘Zou je op eigen initiatief teruggaan naar deze locatie nadat je deze productbeschrijving van
Avalanche op het kaartje hebt gezien?’ [Vertaling MO]. Deze schaal is (deels) ontleend aan
Baker & Churchill (1977). De uitersten van de schalen waren ‘1 = Onwaarschijnlijk’ en ‘7 =
Waarschijnlijk’. De betrouwbaarheid van deze schaal over de vier items was goed, a = .882.
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De alfa’s van bovenstaande schalen zijn berekend op basis van de gemiddelden over de
producten. Hierbij wordt aangenomen dat de producten zich hetzelfde gedragen, aangezien ze
alle drie thuishoren in dezelfde productcategorie.
Procedure
De participanten ontvingen online (via WhatsApp, sociale media of per e-mail) een link naar
de survey. Na het klikken op de link kregen zij een informatieve tekst ter inleiding van het
onderzoek te lezen. Hierin werd onder andere aangegeven dat hun gegevens vertrouwelijk
behandeld zouden worden, dat ze bij het deelnemen toestemming gaven voor het gebruik van
hun gegevens en dat ze hun deelneming op ieder gewenst moment konden stoppen. Hiermee
voldoet de enquête aan de ethische toetsing volgens de Radboud Universiteit. Vervolgens
kregen de participanten een instructietekst te lezen en daarna werd iedere participant
willekeurig toegewezen aan één van de vier condities.
In de volgende stap werden de respondenten per conditie drie advertenties voorgelegd
(voor ieder product een advertentie met bijbehorende situatieschets). Gemiddeld keken de
participanten 30,76 seconden (SD = 15.20, Range = 88.19) naar een advertentietekst voor een
product. Wanneer ze een tekst volledig gelezen hadden, klikten ze op een knop om verder te
gaan met de vragenlijst. Na het bekijken van iedere advertenties kregen de respondenten een
vragenlijst voorgelegd met betrekking tot het betreffende product, om achtereenvolgens de
attitude ten opzichte van de advertentie, de attitude ten opzichte van het product, de
gedragsintentie en mentale representatie te meten. Deze vragenlijst was per product voor alle
condities gelijk. Het experiment eindigde met vragen over de demografische gegevens van de
participanten, waaronder het geslacht, de leeftijd en het hoogst afgeronde opleidingsniveau.
Gemiddeld duurde een afname van het gehele experiment per participant 11,73 minuten (SD =
17.62, Range = 122.13).
Resultaten
Er werd een tweeweg multivariate variantieanalyse (MANOVA) van de twee between-subject
factoren Frame van de boodschap en Zintuigelijke beschrijving op de afhankelijke variabelen
Mentale representatie, de Attitude ten opzichte van de advertentie, de Attitude ten opzichte van
het product en de Gedragsintentie uitgevoerd. Tabel 2 t/m 5 tonen de gemiddelden,
standaardafwijkingen en steekproefomvang van de afhankelijke variabelen. De resultaten van
de afhankelijke variabelen zijn gebaseerd op de gemiddelden over de producten, naar aanleiding
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van de hoge betrouwbaarheid van de schalen. De multivariate analyse wees uit dat er geen
significant multivariaat hoofdeffect was van Frame van de boodschap (F (1, 144) < 1) of
Zintuigelijke beschrijving (F (1, 144) < 1). Er bleek ook geen significant multivariaat interactieeffect (F (1, 144) = 1.05, p = .383) van Frame van de boodschap en Zintuigelijke beschrijving
te bestaan. Daarom worden er geen univariate vervolganalyses uitgevoerd en gerapporteerd.
Tabel 2.

Gemiddelden, standaarddeviaties en steekproefomvang voor de between-subject factor
‘Mentale verbeelding’. (1 = zwak, 7 = sterk)

Unimodaal
M

Crossmodaal

SD

n

M

SD

n

Positief frame

4.32

1.02

36

4.24

.90

37

Negatief frame

4.18

.97

37

4.27

1.09

38

Tabel 3.

Gemiddelden, standaarddeviaties en steekproefomvang voor de between-subject factor
‘Attitude ten opzichte van de advertentie’. (1 = negatief, 7 = positief)

Unimodaal
M

SD

Crossmodaal
n

M

SD

n

Positief frame

3.31

.84

36

3.11

.91

37

Negatief frame

3.39

.71

37

3.25

.89

38

Tabel 4.

Gemiddelden, standaarddeviaties en steekproefomvang voor de between-subject factor
‘Attitude ten opzichte van het product’. (1 = negatief, 7 = positief)

Unimodaal
M

SD

Crossmodaal
n

M

SD

n

Positief frame

3.18

.88

36

2.90

.92

37

Negatief frame

3.11

.70

37

3.15

.93

38

Tabel 5.

Gemiddelden, standaarddeviaties en steekproefomvang voor de between-subject factor
‘Gedragsintentie’ (1 = onwaarschijnlijk, 7 = waarschijnlijk).

Unimodaal
M

SD

Crossmodaal
n

M

SD

n

Positief frame

3.86

.97

36

3.85

1.16

37

Negatief frame

3.80

.89

37

3.92

1.03

38
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Naar aanleiding van de nulbevindingen werd er een Repeated Measures MANOVA uitgevoerd
om te kijken of er een verschil bleek tussen de drie producten die iedere proefpersoon heeft
gezien. Uit deze tweeweg multivariate variantieanalyse met als within-subject factor
Producttype en als between-subject factoren Frame van de boodschap en Zintuigelijke
beschrijving over alle afhankelijke variabelen Mentale representatie, Attitude ten opzichte van
de advertentie, Attitude ten opzichte van het product en Gedragsintentie bleek geen significant
hoofdeffect voor Producttype (F (2, 288) = 1.09, p = .338). Hierdoor worden er geen univariate
vervolganalyses uitgevoerd en gerapporteerd.
Tabel 6.

Gemiddelden, standaarddeviaties en steekproefomvang voor de within-subject factor
‘Producttype’ (1 = negatief, 7 = positief)

Koffie
Appeltaart
Muntthee

Unimodaal
M
SD
n

Crossmodaal
M
SD
n

Positief frame

3.59

.52

36

3.58

.46

37

Negatief frame

3.64

.50

37

3.69

.93

38

Positief frame

3.70

.44

36

3.54

.49

37

Negatief frame

3.64

.54

37

3.68

.50

38

Positief frame

3.69

.63

36

3.46

.51

37

Negatief frame

3.58

.51

37

3.57

.46

38

Conclusie en discussie
Conclusie
Zoals gesteld in de aanleiding, was het doel van het huidige onderzoek tweeledig: er is
onderzocht 1) of crossmodale (versus unimodale) productbeschrijvingen in wervende teksten
leiden tot sterkere mentale representaties en positievere productuitkomsten; en 2) of
(positieve/negatieve) framing van de boodschap dit effect modereert. De volgende
onderzoeksvraag (OV) werd geformuleerd: ‘Wat is het effect van crossmodale (versus
unimodale)

productbeschrijvingen

in

advertentieteksten

op

mentale

representatie,

productattitude en gedragsintentie van de consument en (in hoeverre) wordt dit effect
gemodereerd door positieve (versus negatieve) frames?’
De hypothese dat een boodschap die gebruik maakt van crossmodale beschrijvingen
zorgt voor rijkere multimodale representaties, positievere merkattitudes en positievere
gedragsintenties dan een boodschap met unimodale beschrijvingen (H1), is niet bevestigd. Ook
bleek positieve framing van de advertentietekst niet tot positievere productattitude en
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gedragsintentie te leiden ten opzichte van negatieve framing van de advertentietekst (H2): er
werd geen verschil in effect gevonden tussen de positief of negatief geframede advertenties.
Beide hypotheses worden niet ondersteund door de data. Ten gevolge hiervan is er geen effect
gevonden van crossmodale (versus unimodale) productbeschrijvingen in advertentieteksten op
mentale representatie, productattitude en gedragsintentie van de consument (OV) en dus ook
geen sprake van moderatie door positieve (versus negatieve) frames (RQ1).
Discussie
De nulbevindingen met betrekking tot H1 staan haaks op de bevindingen zoals beschreven door
Balaji et al. (2011), ondersteund door Zampini & Spence (2009). Balaji et al. (2011) vonden
namelijk wel dat crossmodale beschrijvingen een sterker persuasief effect hadden op
productattitude en gedragsintentie dan unimodale beschrijvingen. Zij verklaarden dit in hun
artikel door middel van de Dual Coding Theorie: de interactie tussen de informatie verkregen
uit de verschillende zintuigen zorgde voor een versterkend effect op de productevaluatie van de
consument. Crossmodale beschrijvingen leidden echter in huidig onderzoek, zoals blijkt uit de
resultaten, niet tot een dergelijke waargenomen interactie tussen de verschillende modaliteiten.
Een reden hiervoor kan zijn dat dit kwam doordat de zintuiglijke ervaring slechts werd
beschreven in tekstvorm, in plaats van het toepassen van een daadwerkelijke stimulatie van de
zintuigen zoals bij Balaji et al. (2011) het geval was. Dat wil zeggen, in huidig onderzoek lazen
de participanten over de smaak, geur en temperatuur van de koffie, maar proefden, roken en
voelden deze niet echt zoals bij Balaji et al. (2011). Mogelijk kan het interactie-effect alleen
plaatsvinden wanneer de zintuigen een daadwerkelijke (gemanipuleerde) ervaring ondergaan.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of verschil in manipulatie en ervaring essentieel is voor het
interactie-effect. Indien dit zo is, dan dient de theorie hier rekening mee te houden en eventueel
worden uitgebreid. Wellicht kan een onderzoeksopzet met tekstuele manipulaties versus fysieke
manipulaties meer duidelijkheid verschaffen.
Daarnaast kwamen huidige nulbevindingen mogelijk doordat de stimuliteksten niet lang
genoeg waren; manipulatiechecks hadden dit wellicht kunnen uitwijzen. Doordat de teksten in
huidig onderzoek vrij kort waren, was er mogelijk voor de participanten niet voldoende tijd en
ruimte om het gehele proces van mentale simulatie te doorlopen en kon daardoor het gewenste
effect niet worden aangetoond. De proefpersonen namen in huidig onderzoek echter wel lang
genoeg de tijd (gemiddeld iets meer dan 30 seconden) om de advertentietekst te lezen. Wellicht
is de lengte van de tekst toch van belang om een gewenst effect te bereiken. Green & Brock
(2000) gebruikten narratieven om het effect van transportatie te bereiken, wellicht was dat in
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huidig onderzoek ook noodzakelijk voor het proces van mentale simulatie. Onderzoek naar
mentale representatie laat echter zien dat korte teksten of zinnen ook zintuiglijk gerepresenteerd
kunnen worden (Stanfield & Zwaan, 2001; Zwaan, 2002), maar wellicht waren de teksten in
huidig onderzoek niet ‘verhalend’ genoeg. Toekomstig onderzoek zou dit verder kunnen
bestuderen door in een onderzoeksontwerp korte en langere teksten met elkaar te vergelijken.
Als laatste zijn de effecten van de manipulaties op de afhankelijke variabelen in huidig
onderzoek expliciet gemeten middels een vragenlijst, terwijl dit door Zwaan (2002) impliciet
werd gedaan met behulp van reactietijden, vlak na of zelfs tijdens de tekstverwerking. Er
verstreek dan ook in huidig onderzoek relatief veel tijd voordat de proefpersonen de vragen met
betrekking tot de mentale representatie moesten beantwoorden; wat van invloed kan zijn op de
(nul)bevindingen. Mogelijk is hierdoor de zintuigelijke mentale representatie wel opgeroepen,
maar was deze al ‘vervlogen’ op het moment van meten. Vervolgonderzoek kan dit voorkomen
door een impliciete meting toe te passen direct na of eventueel zelfs tijdens de tekstverwerking.
De nulbevindingen die betrekking hebben op H2 spreken de bevindingen van Buda &
Zhang (2000) en Martin & Marshall (1999), ondersteund door Levin & Gaeth (1988), tegen.
Het is opvallend dat in het huidige onderzoek de reeds gevonden persuasieve effecten van
positieve framing niet zijn bevestigd, aangezien de literatuur wel aantoonde dat positief
geframede boodschappen leiden tot positievere productattitude en gedragsintentie bij de
consument dan negatief geframede boodschappen.
Een mogelijke reden voor deze nulbevindingen is dat de producten van de advertenties
in huidig onderzoek niet optimaal waren voor consumenten om framing in gang te zetten; het
ging hier immers om (eetbare) producten waarvoor lage betrokkenheid nodig is. Zowel Buda
& Zhang (2000) als Martin & Marshall (1999) gebruikten producten uit een andere
productcategorie, die hoge betrokkenheid vragen bij de consument (resp. mobiele telefoons en
stereo receivers). Zij vonden hiermee wel een effect op productattitude van de consument ten
gevolge van manipulaties door middel van frames. Het verschil tussen hoge en lage
betrokkenheid kan een verklaring zijn voor de (nul)bevindingen, ervan uitgaande dat
participanten met hoge betrokkenheid sterk gemotiveerd zijn om na te denken over eventuele
consequenties, opgeroepen door het frame van de boodschap. Toekomstig onderzoek dient uit
te wijzen of producten uit een andere productcategorie (eventueel waarvoor hogere
betrokkenheid wordt vereist) meer resultaten geven dan uit huidig onderzoek zijn gebleken.
Daarnaast is het mogelijk dat de manipulaties van het frame te kort waren, waardoor de
sturing van de boodschap minder sterk was. Levin & Gaeth (1988) gebruikten ook korte
framing-manipulaties, maar pasten dit wel toe op meerdere, verschillende kenmerken. In huidig
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onderzoek werd de manipulatie echter slechts toegepast op twee korte zinnen; mogelijk kwam
hierdoor het frame niet duidelijk genoeg naar voren en gaf de korte tekst de participanten te
weinig mogelijkheid om na te denken over mogelijke consequenties volgens het frame.
Toekomstig onderzoek is nodig om uit te wijzen of de lengte en het aantal van de framingmanipulaties zorgen voor meer resultaten. Wellicht kan dit door in een onderzoeksontwerp
gebruik te maken zowel korte als langere stimuliteksten, waarbij de frames meer sturend zijn.
Hierbij zouden manipulatiechecks moeten uitwijzen dat de frames duidelijker naar voren
komen.
De resultaten met betrekking tot RQ1 spreken de beredenering op basis van de
bevindingen van Homer & Yoon (1992) en Fiegel et al. (2014), ondersteund door Chebat &
Mignon (2003) en Keller et al. (2003) tegen. Deze literatuur toont aan dat crossmodaliteit en
framing beiden via stemming een (persuasief) effect hebben op de productattitude en
gedragsintentie van de consument. Op grond hiervan werd een interactie tussen crossmodaliteit
en framing verwacht. De data toont deze interactie echter niet aan.
Een mogelijke verklaring voor het niet-gevonden effect is dat de teksten ter introductie
van de stimuli-advertenties een mogelijk effect in de weg hebben gestaan. Deze introducerende
teksten in huidig onderzoek dienden om de participant mentaal in een bepaalde context te
plaatsen, zodat de gemanipuleerde advertentieteksten meer effect zouden hebben. De data liet
dit effect echter niet zien. Fiegel et al. (2014) vonden wel een persuasief effect op
productevaluatie door de invloed die de zintuigelijke ervaringen hadden op de stemming van
de participanten, maar zij maakten geen gebruik van een introductietekst of bewuste (mentale)
plaatsing in een context. Wellicht waren de introductieteksten in huidig onderzoek te afleidend,
waardoor participanten te veel moesten overschakelen van de introductietekst naar de
gemanipuleerde advertentieteksten en de beoogde effecten uitbleven. Vervolgonderzoek zou
dit mogelijke effect van introducerende teksten nader kunnen bestuderen door in een
onderzoeksontwerp verschil te maken tussen wel en geen gebruik van situationele
beschrijvingen of (mentale) contextuele plaatsing.
Daarnaast is een mogelijke reden voor het niet-gevonden effect dat er ten gevolge van
de twee benoemde verklaringen voor de verwerping van H2 bij de participanten geen tot weinig
affectiviteit werd opgeroepen (noch positief noch negatief) jegens de producten, waardoor de
stemming van de participanten niet werd beïnvloed. Dientengevolge bleef dan ook de
persuasieve uitwerking op de productattitude en gedragsintentie uit. Op deze manier valt de
overeenkomstige factor ‘stemming’ weg, waardoor mogelijk de interactie niet heeft
plaatsgevonden. Door in een onderzoeksontwerp producten uit de categorie ‘levensmiddelen’
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en uit een andere productcategorie (zoals elektronica) te combineren, kan worden onderzocht
of dit het uitblijven van de affectieve reactie veroorzaakt.
Als laatste is het mogelijk dat de beredenering op basis van de overeenkomstige
mediërende factor ‘stemming’ waarop de onderzoeksvraag is gebaseerd, te ver af lag van de
concepten die zijn getoetst (mentale verbeelding, framing, gedragsintentie) en wellicht is er
daardoor geen (moderatie-)effect gevonden. Door de stemming van de participanten mee te
nemen als afhankelijke variabele, zou vervolgonderzoek kunnen uitwijzen of deze factor
daadwerkelijk een rol speelt is bij (de combinatie/interactie van) de twee benoemde
uitgangspunten.
Reflectie op huidig onderzoek
Ter reflectie op huidig onderzoek zijn er in het kader van beperkingen van huidig onderzoek en
ten gunste van eventueel vervolgonderzoek een aantal opmerkingen te vermelden, wellicht ter
verklaring van het uitblijven van effecten. Ten eerste was er geen controle op de aandacht
waarmee respondenten de vragenlijst hebben ingevuld, aangezien dit online gebeurde. Wellicht
speelden externe factoren een afleidende rol, met als gevolg dat mogelijk niet alle respondenten
naar alle serieusheid de vragenlijst hebben ingevuld. Toekomstig onderzoek kan hier rekening
mee houden door begripsvragen toe te voegen ter controle, zodat kan worden gecontroleerd of
de participanten de teksten goed lezen en begrijpen.
Ten tweede is er bij de demografische vragen niet gevraagd naar het inkomen van de
participanten. Mogelijkerwijs zullen participanten die minder te besteden hebben, minder snel
ergens een kopje koffie gaan drinken of een stuk appeltaart gaan eten dan mensen die een hoger
inkomen hebben. Dit kan van invloed zijn op de gedragsintentie van de participant, ervan
uitgaande dat mensen met een lager inkomen simpelweg minder te besteden hebben voor dit
soort ‘extraatjes’. Vervolgonderzoek kan dit voorkomen door deze vraag mee te nemen bij de
demografische vragen voor de participanten.
Ten derde gaf de poweranalyse aan dat er in huidig onderzoek voldoende participanten
waren, maar het bleek lastig om de keuze voor de effectgroottes te bepalen op basis van de
bestaande literatuur. Het advies is om bij toekomstig onderzoek een groter aantal participanten
te verzamelen, ter zekerheid van voldoende effectgrootte.
Als vierde kwam de keuze voor het gebruik van de redelijke korte advertentieteksten in
huidig onderzoek vanuit de initiële interesse voor signing (fysieke communicatiemiddelen op
een vaste plaats die worden gebruikt voor (reclame)boodschappen of advertenties in de vorm
van onder andere bebording of drukwerk). Naar aanleiding van de resultaten, oftewel
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nulbevindingen, van huidig onderzoek kan worden gesteld dat dit wellicht geen optimaal
uitgangspunt was om de gebruikte manipulaties te toetsen. Een suggestie voor toekomstig
onderzoek is dan ook om, op basis van de grounded cognition theorie en framing-theorie,
langere wervende teksten als uitgangspunt te nemen, opdat de beoogde effecten wel zullen
worden gevonden. Voor een dergelijk type tekst valt te denken aan advertorials of narratieven.
Concluderende opmerking
Al met al kan, als antwoord op de onderzoeksvraag zoals geformuleerd in de aanleiding, worden
gesteld dat de verwachte effecten niet zijn gevonden en de huidige resultaten geen effect laten
zien van crossmodale (ten opzichte van unimodale) productbeschrijvingen in advertentieteksten
op mentale representatie, productattitude en gedragsintentie van de consument. Tevens werd er
geen moderatie-effect gevonden van positieve (vs. negatieve) framing. Huidig onderzoek zet,
ondanks de nulbevindingen, echter wel met de gelegde theoretische verbanden en suggesties
voor vervolgonderzoek een innovatieve eerste stap in het uitbreiden van literatuur met
betrekking tot de grounded cognition theorie. Middels talige modale manipulaties en de
bijbehorende mentale representaties heeft huidig onderzoek getracht de gevolgen op overreding
te onderzoeken. Daarnaast wordt tevens de huidige literatuur binnen de sensorische
marketingcontext uitgebreid, door te onderzoeken of de overredende effecten van zintuiglijke
stimulatie ook (enkel) door het gebruik van talige boodschappen kunnen worden opgeroepen,
zonder dat er manipulatie van daadwerkelijke ervaringen aan te pas komt.
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Appendix 1 – Afbeeldingen van stimuli per product
Tabel 7. Voorbeelden van stimuli: advertenties

Koffie

Appeltaart

Muntthee
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Appendix 2 – Tekstuele situatiebeschrijvingen
Tabel 2. Tekstuele situatiebeschrijvingen per product.
Product
Koffie

Appeltaart

Muntthee

Beschrijving
Stel je voor dat je na een onrustige nacht waarin je veel piekerde
en wakker lag, vermoeid naar je werk loopt. Je ziet buiten een
koffiebar een bordje op tafel staan, met de tip van de dag. Lees
deze tekst aandachtig door.
Stel je voor dat je de hele middag flink door de stad hebt
gelopen met een vriend of vriendin. Jullie zijn helemaal
vergeten te lunchen en jullie maag rammelt. Terwijl jullie langs
een lunchroom lopen, zien jullie buiten een bordje staan, met de
tip van de dag. Lees de tekst op dit bordje aandachtig door.
Stel je voor dat je op een ijskoude winterse dag een flinke
wandeling hebt gemaakt. Je hebt het erg koud gekregen. Dan
loop je langs een café en zie je buiten op een van de tafels een
bordje staan met de tip van de dag. Lees deze tekst aandachtig
door.

29

Appendix 3 – Verklaring geen fraude en plagiaat
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