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Although taste, pnse, availabil~*cy and nutrulron value are rmpafiant fadori, some people 
decide what or what not to  eat on the bas15 of moral constderations. These moral 
conslderabons, or values, are therefore impoeant determinants of part~c~pant's attitudes 
toward Food. For instance, people who value innovatton and technique, usually have a postuve 
attrtude toward the new food psodwction tecl-lnlque called genetically modificatron. However, 
others, who like to keep thlrrgs as they have always been, do not like this new food production 
tcchniquc. An attitude can be seen as a dispositson to evaluate attltude-o$3Jlects wrth some 
degree of favor or disfavor (Eagly & Cha~ken, 19931. Anyth~ng that can be d~scrirnlnated or 
evaluated can serve as an anitude-object. An artitude I S  comprised of several beliefs or 
cognitive components. The attitu~de toward organically grown food ran for Instance be 
comprised of bellefs Iuke "organucaily grown food i s  healthy" or 'bsirganically grown food is 
produced w~lthout pesticides". Values determine which attitudes people Feel strangly about 
and how to react to certa~in objects or situations. The attitude roward organically grown food 
ran fo~r unstance be influenced by the values ''powef [control and dominance over people and 
resources) and "univerroS~srn" (respect far all people and for nature). In thus dissertatron, we 
systematicaily exam~tnie the relationship between values and attitudes. The first goal of this 
dissertation is to I~nwestigale if and how values exert their influence on (food-related) attitudes. 
The second goal is to determine the precorrditlons that might contrrbwte to a srronger 
correspondence between values and attitwldes and t o  understand their underlying 
mechanlisms Seven studies are discussed that reveal when and how values are related to 
attitudes, the effects of a strong value-attitude coherence and the mechani~srn underiytng a 

C strong relarionshlp between values and attitudes. 

5 In Part 1, whic~h consists of two chapters, we describe two studies that on the one hand 
LA aimed at lnuestlg~ating the attitudes toward food-innovations a~nd on the other hand at - 
96 revealing the vallues that underlie these attitudes. In Chapter 1, the selection of two, 

presumably opposln~g Food-issues enabled us t o  study whether specific attltude poslrions are 
l~lnked to specific patterns ofvalwes. Thus, Study 1 addressed which specific vallues play a role 
i m  predicting participantshttitudes toward geneticallly modified food (GMF) and organically 
glrown food (OGF). These two attitude issues have a presumed in~cornpattbility, because theur 
ulndcrlying Ideas are opposed t o  each other. OGF stands for producing products In the most 
natural and pure way, whereas GMF stands for manipwlatlon and human ~nterference. These 
two atl~tude issues and their wln~denlying values were investigated in a survey with 1001 
participants, where we first asked participants to determine how irnperta~nt they found 10 
values, and then asked them to rate how they though~t about OGF and GMF. The results of 
Study 1 slhawed that when respondlents scored hlgh on the value power (contl.ol and 
domirranre over people and n~arural resources), they rated GIMF positively a~nd OGF more 
negatlvelly. Participants who rated the value ~miversafism (welfare for all peoplle and protection 
of nature) high, rated OGF as positive. Furthermore, the relatla~nship between attitudes and 
values was mediated by beliefs. The effect that values have on attitudes flows through the 
specific beliefs, or cognitive components, that the attitude i s  comprised of. These findings 
imply a meanlngfuH relationship between specific values, beliefs, and these food-related 
attitudes, and suggest that values play a role in explainling attitudes toward GMF and O6F. 
Chapter 1 therefore provides correlational evidence of rhe relat~onship between specific 
values, beliefs and azr~tudes. 

The next central1 questton un this dissertation is related to  how exactly values influence 
attitudes. Usually, a change in attitudes is coincided by a change In attitlude characterustics like 



attitude strength and ambivalence. Since values influence attitudes and therefore also theli~r 
characteristucs, Chapter 2 focuses on the relation baween values and three imponant attitude 
characteristics. For Hudy 2, the data of several ex,periments were combined and included 241 
students and non student consumers. We measured the importance that participants placed 
on 10 values, and their att~twdes, centrality, commitment and ambivalence toward GMF and 
OGF. Study 2 again showed that the values power and uniwrsabsrn were related to the 
attitudes toward GMF and OGF. Fu~rthermore, these values had an influence on the centrality, 
commitment and ambivalence o f  these attitudes. Vallues that were positiwely relalted to an 
attitude influenced how central this attitwde was t o  a person. ilXnEversa/ism determined the 
centrality of  the attitude toward OGF, whereas power aletermlined the central~ity of the attitude 
toward GMF. This is probably due to the fact that central~v is related to the sellf concept. 
People define themsellves and the things that are impalrtant to them in a positive manner. 
Therefore, centra~lity is  related to the values that people do Rnld importanrt. However, values 
that were negative& related to  an a~ttitude had a larger effect on the commitmerit of this 
attitude. ;Power determined the commitment of the attitude toward OGF, whereas universelism 
deterlmined the commitment of the attitude toward GMF. Commitment is highly related to  the 
certailnty or conviction with whlich an attitude is held. In general, there seems to be a tendency 
for negative information to  result in larger cognitiwe, emotllonal, and social responses than 
positive information [lto, Larsen, Smlth, & Cacioppo, 1998; Taylor, 1991). This leads to negative 
attitudes and values having more effect on their environment than positive ones. Therefore, 
people are more certain about the values they consider t o  be negative than about positive 
values. No such pattern o f  effeds was found for the relationship between arnbiwallence and 
values. To sum up, in Chapter 2, ~t was shown that the three important attitude strength1 
characteristics, centrality, commitment and ambivalence have dafferent relationships with, - 
values. 97 

In Part 2, which consisted of three chapters, we aimed at finding a way to  strengthen the 
relationship between values and attitudes, since i t  is often considered to  be present, but weak. 
We discuss a solution t o  this often missing value-attitude correspondence. Five studies show 
that only when people are aware that there i s  a connection between a value and i t s  related 
attitludes, they show a high value-attitude correspondence. This connection or "link" between 
values alnd alWitudes i s  considered a precondition for a strong relation between attitudes and 
their underlying vallues. In Chapter 3, two studies are described that focus on activating values 
and measuring their effect on related amitudles and behavior. Studles 3.1 and 3.2 were 
designed to  prime both studen~ts and non-studen~t consumers with the vallues power and 
unilurerscnSlsrn and to  measure am effect aft~here primed values on the attitudes toward GMF and 
OGF. Participants could choose three olut of 5 words that were related +to power (in the power 
conditionl) or t o  unrversohsrn (in the uniweaolEsrn condition). They had to use each of these 
three words to  describe a situation where the~r attitudes or behavior were guided by rhis word 
(i.e. were guided by the value power or universalism). The idea behind this maniplulation was 
that aplply~ng three words to lthe self results iln the temporary activation of this walue. Then, 
participants were asked to  rate their atrirudes toward GMF and OGF. No effect of the activataon 
of  these values was found on the attitudes. The attitudes toward GMF and OGF dlld not differ 
between the conditions. In study 3.2, where behavior was also measw~red by letting 
participants choose between a regular muesli bar, a genetically modified muesli bar and an 
organically grown muesli bar, actlvaltion of the value power or univenabm did nor have an 
effect on related behaw~or. These experiments show that merely primung values does not 



necessarily change a~mitudes or behavaar. Thls signifies that adlvating values IS not enough to 
ensure an effect of values on aniwwcls. 

In Chapter 4, an explanation for the missing results in Chapter 3 was discussed. 
Two expriments are discussed that test whether the actiwation~ of values reswllts in a change i1n1 
the relationship between the activated valu~e and connected attitudes. Participants were given 
a mock personality test through which the value wi.n/veusaJ;issn was activated (activation 
condition) or nat (control condirion)i. This activation of the value ur~rivena1;sm was reaolized by 
tellling participants thalt their personality carresponded wirlh a universailistic personality, which 
war described as being respectful, open to other people and good to nature. In the third 
condition, the link condition, the valwe imniversaSlsrn was also abiwated, but furthermore, 
part~icipants welre alluded to the relatiasnsh~~~p rhat the value uvfivreacrlisrn has with the attitude 
toward OGF, by merely mentioning the words "ecological food" in the dlescription of a 
univlersalistic person, Our results strongly suggest that univessai~rrim does seem to affect the 
attitlude toward OiGF if univessa//sm is  activated AND the link between urniveaa/issm and QGF is 
sluggested as welll, However, merely activating the value wnivelercaifxsm is  not sufficient to 
insrigare a changle in relationship between u~.~SveusaSfsm and OGIF, as was also slhown in 
Experiments 3.1 and 3.2. Thus, the correspondence baween universalism and OCF only 
becomes stronger i~n the link condit~~on, and not in the activation and control conditions. 
Moreover, the attitudes and values themselwes do not change, only the relation between 
walues and attitludes ronsoladates. The link effect is shown with several manipulations. In 
Study 4.1, a personality questhonnaire was used to activate the walue cunn'vessa~!sm and to li~nk 
usrjvanaJism to OCF, whereas in Study 4.2, participants were asked to choose between several 
cookies. Furthermore, in the first experiment, not only the relationship between vniversalErm 
and DGF consol~idated in the lilnk condition, but a~llso the lin~lk between uniwrsoli;sm and GMF, 
although this link was not alluded to. We argllue that this could be due to the fact that the 
value univerrsa~/srn and the attitudes toward GMF and OGF are embedded into an underlying 
structure. The connections within this structure m,ay have activalted the link between 
universalism and GMF by making use ofthe experimentally activated link between wniversaIirm 
and OGF. 

The stitdy 611scus~ed in Clhepter 5 aiml$ an investigating whether the link-effect i s  caused 
by selCa~ctivaZloh or de~malnd characteristics, The man~pulations used in Chapter 4 made use of 
self referent words, which could have activated the self. Xlh~e personality test told participants 
rhat they had a universallist~c pe~rsonality and that they were open to other people and cared 
for nature. Activation of the self usually results In a higher coxresponden~ce between value and 
attitudes, Therefore, activation of the self coulld have confounded the results found in Chapter 
4, Moreover, by Informing parti~cipants that t h y  have a universalistic personality and that thls 
has something to do wi~th OCF, participants could have fellt the incl~ination to evalluate OGF in 
line wltlll their values, when tlhey actually did not share this evaluation. If the effect af demand 
characteristics would have pla~yed a role, the high~er cor~relation between unjversselism and OGF 
in th~e link conditions did not occlur because suggesting the link malde pal-ticipants realize that 
universa!/x'sm and QGF have sorneth~~ng in common, but because participants felt forced to 
relpoln a more consistent attitude toward IOGIF. Therefore, we designed two new condutions 
where the self referent words were removed. Participants were now told that a universo$jst i s  
someone who cares for nature and for other people. Hereby, we tried to still activate the value 
uuaivers.sa!fsm, but reduce the effect of self activation or demand characteristics. Study 5 
showed that self activation or demand characteristics are not the main underlying mechanism 



d the link effect, There was no diiFference between the conditions where self referent words 
were used (and the self c o ~ ~ l d  have been activated] and the conditions where no self referen? 
words were used land the setf could not have been activated). 

The present dissertation offers a systematic analysis of the relatiartship berwireers values 
and attitudes. As was shown in  Part 1, values do have an influence on food related attitudes 
and exert this influence by changing the beliefs that the attitude i s  made of, and by changing 
the strength of an attitude. Part 1 of this dissentation thereifare provides us wtth a better 
understanding of how attitudes are influenced and which role valulcs can play in rhis process. 
Furthermore, in Part 1 it is shown that the relationship between values and attitudes generally 
is weak when it comes to food-innovations. However, the experiments in Part 2 show that this 
relationship can be strengthened a great deal by merely suggesting the link between a value 
and an attitude. This linking does not have to be very explicbt or apparent, but even works 
when used relatively implicitly. Only mentioning the words "ecological foodr9in a description 
of  a universalistic person results in strong and significant correlations between universalism 
and OGF {and sometimes even between univerral'ism and GMF), whereas not rnentionlng these 
two words results in weak correlations between the value and the attitude. These findings 
provide a way t o  bring attitudes in line with respected values, but only i f  the value and rhe 
attitude are related in  the first place. 

All in  all, the data presented in this dissertation all point to the fact that values do 
contribute t o  the explanation and prediction of  attitudes. We have shown that there is a 
systematic relationship between specific values and attitudes. However, we argue that merely 
activating values in arder t o  understand or influence specific attitudes is not enough. A strong 
relationship between anitudes and values can be accomplished by presenting an attitude 
issue in the context of a specific value e.g. by suggesting the link between an attitude and a - 
value. It is however not the case that actiwating a specific value and linking it t o  an attitude 99 
leads to  an imrnedlate change in related attitudes or behavior. Activation of a value only 
strengthens the ~~Sationshrp between values and attitudes. This effect of l ink~ng attitudes and 
values is probably mostly useful for value-attitude relations that are weak, because in these 
cases, only the very obvious conrrecrians will be clear to the person that holds the aRitlude. 
Linking a value and an attitude then can suglgest unknown connections to  people. However, IF 
a value is evidently related to  an attitude (like for instance the value health and the artitude 
toward smoking), rhis llnk efect might have a much smaller impact, because people already 
realize th~at the two are connected. This Important role of values in attitudle formation I S  not 
widely recognized. Many social psych~ological Itheolr~es, although they describe attitudes in 
detail, consider values as distant influences, too abstract to actually have a meaningful effect 
on attitudes, However, we would like t o  argue that It i s  possible t o  use an abstract construct 
such a5 a vallue to predict more concrete constructs such as attitudes from it. Wntlh the findings 
of the present dissertat~on in mlnd, we wish to emphasize that values should again be taken 
seriously as predictors of attitudes, and that i t  1s possible to manipu~late values so that they 
have an effect orr attitudes. This in turn can lead to attitudes and behavior that are more in line 
with the norms and values of society. It could help In making people reallire that the altitudes 
and behaviors that they endorse are actually opposite to the valules that they find important, 
and that they therefore need to  be changed in order t o  act in line with their moral guidelines, 







Ook al zijn smaak, prjjs en voedlin~gswaarde belan~grijke factoren, sommige mensen beslissen 
wat ze wel en ni& willen eten op grond wan morele overwegingen. Deze morele 
ovewegingen, ook wel waarden genoemd, zijn daarom belangrijke determinanten van de 
attitude die mensen ten opzichte van voeding hebben. Bijvoorbeeld, mensen die innovatie en 
t~eckniek belangrijk vinden, hebben over het algerneen een positieve houding tegenover 
nieuwe voedingsinnovatles zoals genetische modificatie. Anderlen, die de dingen het liefste bij 
het oude houden, zullen deze innovatie mindeIr interessant vinden. Een attitude kan worden 
gezien als een dispositie om een attitlude-object positief of negatief te evalueren (Eagly & 
Chaiken, 1993). Een attitude is opgebouwd uit verschillende cognitieve componenten, ook wel 
beliefs genoemild. De attitude tegenover biologisck voedsel kan bijvoorbeelld bestaan uit 
beliefs als: "biologisch voedsel is gezond" of  "biologisch voedsel wordt geproduceerd zonder 
gebruil& te maken van pesticiden". Waarden bepalen wellke afttitude-onderwerpen belangrijk 
zijn vaor iemand eln hoe te reageren in bepaalde situaties, Zo zou dle attitude tegelnover 
blologisch woedcel be'invloed kunnen worden door de waarden vr~liver5aSissne (respect voor 
alle mensen en de natuulr) en de waarde mocht [controle en dominantie over mensen en 

m 
C .- bronnen). In dit proefschrift onderzoeken we op system~afische wijze de relatie tussen waarden~ 

F en att~itudes. Wet eerste doel is te onderzoeken of en zo ja hoe waarden een invloed hebben op 
C attitudes. Het 'tweede doel is het in kaart brengen wan de voorwaarden die bijdragen aan een z sterke relatie tussen waarden en attitudes en het on~dlerliggende meeh~anisme van deze relatie 
M te begrijpen en ae verklaren. Zeven studies worden besproken die onthullen wailnneer en hoe U1 
2 waarden gerellateerd zij~n aan attitudes, en hoe deze relatie verstevigd kan worden. 
m - In Dele1 1, dat bestaat uit twee hoofdstukken, beschrijven we twee stutdies die aan de ene 
9; 
2 kant gericht zijn op het onderzoelken van de attitudes tegenover voedingsinnovaties, en aan 
Z de andere kant op het ontdekken van de waarden die aan deze attitudes ten grondslag liggen. - 
u o2 In HooMstuk 1 biedt de selectie van twee tegengestelde voedingsinnovaties ons de kans om 

te bestuderen of specifïeke attitudes zijn gerelalteerd aan een specifiek patroon van waarden. 
Studie 1 onderzoekt welke specifieke waarden een rol spelen in het voorspellen van iiemia~nds 
attitude tegenover genetisch gemodificeerd voedsel [GGV) en biologisch voedsel (BW. Deze 
twee attitude onldemerpen zijn tegengesteld aan elkaar omdat hun onderliggende ideeën 
moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Biologisch voedsel staat voor een productiewijze d~ie zo 
natuurlijk en puur mogelijk is. Genetisch gemodificeerd voedsel i s  echter het product van 
manipulatie en rnenseli$ke interventie. Deze twee attitude o~ndeweilerpen en hun 
onderliggendle waarden wonden onderzocht in een survey met 900 deelnemers, die gevraagd 
werden om aan te geve~n hoe belangrijk r e  10 waarden wonden, en daarna hun attitudes 
tegenover GGW en BV te rapporteren. De resultalten van Studie 1 laten zien dat wanneer 
deelneiners hoog scoren op de waarde macht (controle en dominantie over mensen en 
bronnen), ze GGV positief vinden, malar BV negaltiever. Deelnemers dlie de waarde 
universoliisme (respect voor de natuur en de medemens) belangrijk vinden, zijn echter positief 
tegenover BV. Verder blijkt de relatie tussen waarden en attitudes gemedieerd te warden door 
beliefs. Waarden klunnen een attitude beinvloeden door bepa~alde beliefs te activeren. Deze 
resultaren impliceren een betekenisvolle relatie tussen waarden, beliefs en deze voediings- 
gerelateerde attitudes en ze suggereren dat waarden een rol spelen in het verklaren van 
attitudes tegenover GGV en BV. 

De tweede centrale vraaglstel!lling van dit proefschrift is gerelateerd aan hoe waarden 
attitudes precies beiinvloeden. Over het algemeen gaat een verandering in attitude gepaard 
met een verandering in attitudekarakteristieken zaals attitudesterkte en ambivalentie. Omdat 



waarden attitudes beïnvloeden, en daarom ook hun karakteristieken, richt Hoafdatuk 2 zich 
o p  de relatie tussen waarden en driie belangrijke aamitudekarakteriseiekiin, centralitelt 
avefluiging en ambivalentie. Voor Studie 2 werden de data van verscheidene experimenten 
gecombineerd tot een groep van 241 personen die u i t  zowel studenten als consumenten 
bestond. Alle deelnemers werden gewaagd aan te geven hoe belangrijk ze 10 algemene 
waarden vonden en vitat hun attitudes, centraliteit, overtuiging en ambivale~itie tegenover 
zowel GGV als BV waren. Studie Z liet wederom zien dat de waarden mocht en unrveaolisme 
gerelateerd zijn aan de attitudes tegenover GGY en BV. Daarnaast hadden deze waarden ook 
een invloed op de centraliteit en mate van overtuiging van deze attitudes. Waarden die 
positief gerelateerd waren aan een attitude hadden een invloed op de centraliteit van deze 
attitude. Uniwlersalisrne beïnvloedde de centraliteit van de attitude tegenover BV, waas macht 
de centraliteit van de attitude tegenover GGY beïnvloedde. Dit hangt samen met het feit dat 
centralireit sterk is gerelateerd aan het zelfconcept. Mensen definii&en zichzelf en de dingen 
die belangrijk voor zichzelf zijn in positieve termen. Daarom is centraliteit gerelateerd aan de 
waarden die mensen belangrijk vinden. Met name de waarden die negatief gerelateerd waren 
aan een attitude hadden een effect op de overtuiging van de attitude. De waarde inacht 
heinvloedde de overtuiging van de attitude tegenover BV, en de waarde universalisme 
$&invloede de overtuiging van de attitude tegenover GGV. Overtuiging is gerelateerd aan de 
zekerheid waarmee een attitude gehouden wordt. Over het algemeen lijkt er een tendens te 
zijn dat negatieve informatie grotere cognitieve, emotionele en sociale effecten teweegbrengt 
dan positieve informatie [lto, harsen, Smith, 8r Cacioppo, 1998; Taylor, 1991). Dit leidt ertoe dat 
negatieve attitudes en waarden een groter effecc hebben op hun omgeving dan positieve 
attitudes en waarden. Daarom r i jn mensen zekerder over de waarden die ze negatief vinden 
dan over de waarden die ze positief vinden. Eenzelfde soort patroon werd niet gevonden voor 
de relatie tussen waarden en ambivalentie. De studie in WooMstuk 2 toonde dus aan dat drie 1 Q3 
belangrijke attitudekarakteristieken, centraliteit, overtuiging en ambivalentie alledrie een 
andere relatie met waarden hebben. 

In Deel 2, dat uit drie hoofdstukken bestaat, richten we ons op het vinden van een manier 
om de relatie tussen waarden en attitudes te versterken, aangezien deze relatie vaak wel 
aanwezig is, maan niet zelden zwak is. Vijf studies laten zien dat alleen wanneer mansen zich 
ervan bewust zijn dar er een connectie bestaat tussen waarden en hun gelrelatcltirde attitudes, 
er een sterke correspondentie tussen de twee te vinden is, Deze connectie, of her ervaren van 
een "link" tussen waarden en attitudes wordt gezien al5 een voorwaarde voor een sterke 
relatie tussen attitudes en hun onderlliggende waarden. In HcoMstiuk 3 worden twee studies 
beschreven die zich richten op het activeren van waarden en het meren van een magelijk 
effect van deze geactiveerde waarden op gerelateerde attrtudes en gedrag. Studi~aa 3.1 enr 3.2 
werden ontworpen om big zowel studenten als consumen~ten de waarrilen mocht en 
universa/fsssne te activeren, en om heit effect van deze geactiveerde waarden alp de attitudes 
tegenover GGV en BW te meten. Deelnemers konden kieren tussen drie woorden die 
gerelateerd waren aan mocht (in de maclht conditie), of aa~n universaSisme  in de universalisme 
conditie]. Ze moesten elk van deze drie woorden gebruiken om een situat~ie te beschrijven 
waarin hun attitudes of gedrag gedreven werden door dit woord (gedreven werden door 
macht of universalisme). Het idee achter deze manipulatie was dat het toepassen van deze drie 
woorden zou resulteren in een tijdelijke aartivatie valn de waarde univessa/isme of mocht. 
Daarna werden alle deelnemers gevraagd om aan te geven wat hun attitudes tegenover GGV 
en BV waren. Er werd geen effect gewonden wan het activeren van de waarden macht en 



unrversolbrne op de gemeten a'tcrtudes. De aE'rtudes tegenover GGV en BV verschilden niet 
tussen de condities, In studie 3.2, waar ook een gedragsmaat werd meegenomen door 
dleelnemers te laten kiezen tussen een genetisch gemodificeerde mueslireep, een biologische 
mueslireep en een regullere mueslireep, had dle activatie van de waarden mohr  en 
uniwrso!jsrne ook geen effect op de keuze voor de muesliaepen. Deze experimenten laten zien 
dlat alleeIn het activeren van een waarde niet genoeg is om een effect op attitudes en gedrag 
te bewerkstel~illgen. 

In Waoifdstuk 4 wordt een verklaring voor de ontbrekende resulltaten in Hoofdstuk 3 

beschreven. Twee experimenten worden besch~reven die testen of de aaivatie van een waarde 
resulteert in een verandering in de relatie tussen de geactiveerde waarde en gerelateerde 
attitudes. Deelnem~ess kregen een (nep) persoonlijkheidstest voorgelegd waarmee de waarde 
universalkme werd geactiveerd (activatie conditie) of niet werd geactiveerd (controle 
conditie). De actiwatile wan de waarde unrve~sailisme werd gerealiseerd door deelnemers te 
vertellen dat hun persoonlijkheid volgens de test overeen kwam met een unNversalistische 
persoonlij~kheid. Deze werd beschreven ais zîjnde respectvol, open naar anderen en goed voor 

ui 
C .- de natuur. In de derde conditie, de link conditie, werd ook de waarde universalisme 

?i geactiveerd, maar werd daarnaast de link tussen uniiwrersa/~s'rsme en biologisch voedsel 
> 
c gesug~geree~rd, door het noemen van de woorden "eerlbke, biologische voedilngn in de 
2 beschrijving wam de universalistische persoonlijkheid. Onze resultaten suggereren dat 
2 universalisme geen invloed lijkt te hebben op de att~tui~de tegenover BV wanneer de waarde % 
o 
C 

ailieen geactiveerd wordt, maar wel invloed lijkt te hebben wanneer ook de Iink tussen BV en 
A - 
&I universalisme gesuggereerd wordt. De relatie tussen universoIisme en BV werd dus alleen 

-8 sterker in de link conditie, en niet in de controle en activatie condities. Daarnaast bleken de 
;o attitudes en waarden zelf niet te veranderen door de manipulatie, maar alleen de relatie 

1 i04 russen deze twee. Dit link effect werd aangetoond door middel van meerdere manipulaties. In 
studie 4.1 werd de bowengen~oernde persoonlijkheidstest gebruikt om de waarde 
universalkme te activeren en te linken aan BV. deze studie liet zien dat door het suggereren 
van eeln Iink, de positieve relatie tussen de waarde unEversaSlsrne en BV sterker werd. Dit link 
effect werd ook aangetoond in studie 4.2. Hier werdlen deelnem~ers gevraagd om een keuze te 
maken tussen 5 koekjes, waaraan een persooniijkheidskenrnerk gekoppeld werd. In het eerste 
expelrilment wepd niet alleen de positieve relatie tussen urnivessaS/srne en BW sterker, maar ook 
de negatieve reiat~~e tussen universafisme en GEV, hoewel deze link niet gesuggereerd werd. 
Wij veronderstellen dat dit komt door het feit dat de waarde univ~rsahsrn~ en de attitudes 
ragenover BV en GIGV qeintegreerd zijn in een onderliggende structuur. De connecties binnen 
deze structuur kunnen de Illin~lk tussen univenar'rsrne en GGV geactiveerd hebben via de 
experimenteel geactiveerde linlk tussen unrworsahsme en BV. 

De studie die in Hoofdstu~k 5 beschreven wordt riclht zich op het onderzoeken van de 
vraag of het l~inlk effect wordt veroorzaakt door zelfactivatie of door zogenaamde "delmand 
characteristics". De pers001nl11ijkheidstest vertelde mensen dat zo een universalistische 
persoonlijkheid hadden en dat zo daarom open staan voor anderen. De maniplulaties in 
hoofdstuk 4, maakten dur gebruik van woorden die refereerden aan het zelik die ervoor 
gezorgd kunnen helbben dat het zelf werd geactiveerd. Acrivatie van het zelf resulteert 
gewoonlijk in een hogere correspondentie tussen waarden en att~tudec. Daarom kan 
zelfactivatie de sterkere relatie tussen waarden en attitudes (zoals gevonden in Hoofdstuk 4) 
veroorzaakt hebben. Daarnaast kunnen deelnemers zich gedwongen gevoeld hebben om hun 
attitude tegenover BV in lijn te srellen met de geactiveerde universalistische waarde, omdat r e  



persoonlijk op  deze waarde werden aangesproken. Als dit  effect van zogenaamde " "dmnd 
chanaberistics" een rol heeft ges~peeld, dan is de hogere: correlatie .tussen waarden en attitudes 
In hoofdstuk 4 niet veroorzaakt door het link effect, maar omdat deelnemers zich gedwongen 
voelden om een hoge relatte te rapporteren. Daarom werden in Hoofdstuk S tvvee nieuwe 
condities ontwikkeld waar alle woorden die aan het zelf gerelateerd waren v e ~ i j d e r d  werden. 
Deelnemers werden nu verteld dat een uniwenolist iemand is die respect heeft voor de natuur 
en de medemens. Hierdoor werd nog steeds de waarde winiversahsrne geactiveerd, maar niet 
meer het zelf enr'of demand characteristics. Studie 5 toonde aan dat zelhctivatie ei? den-iand 
characteristics niet het link effect kunnen verklaren. Er bestond geen verschrl tussen de 
condities waar de woorden die aan het zelf refereerden afwezig waren en de orlgiiriele 
conditles. Het link effect bleef echter wel bestaan. 

Dit proefschrift biedt een systematische analyse van de relatie tussen waarden en 
attitudes. In Deel 1 werd aangetoond dat waarden een invloed hebben op woedings- 
gerelateerde attitudes en dat waarden deze invloed uitoefenen door Inei veranderen van 
attitude sterkte en de beliefs waaruit een atitirude is opgebouwd. Deel 1 van dit proefschrift 
geeft ons daarom een beter begrip van hoe attitudes be'învloed kunnen worden en de roi die 
waarden in dit proces spelen. Daarnaast laat Deel 1 suen dat de relatie tussen waarden en 
attitudes over het algemeen m a k  i s  wanneer her gaat over voedingsinnavaties. De 
experimenten in Deal 2 van dit proefschrift laten zien dat deze relatie versterkt kan worden 
door een waarde te activeren en de link tussen een waarde en een attitude te suggereren. 
Deze link hoeft niet heel expliciet of overduidelijk aanwezig te zijn, maar kan redelijk impliciet 
gehouden worden. AIEeen het noemen van de woorden "eerlijke, biologische voeding" un een 
beschrijving van een universalistische persoonlijkheid reslulteert in sterke en significante 
correlaties tussen waarden en attitudes. Deze bevindi~ngen leiden naar een manier om 
attitudes in lijn re brengen met hun onderliggende waarden, maar alleen wanneer de waarde 105 
en attitude aan elkaar gerelateerd zijn. 

Alles bi) elkaan laten de data zoals ze in dit proefschrift gepresenteerd zijn zien dar 
waarden iets kunnen toevoegen aan her begrijpen en voorspellen van attitudes. We heblben 
laten zien dat er een syctemat~sche relatie bestaat tussen specifîeke waarden en attitudes. We 
beargiumentere~n dat alleen het activeren van waarden niet genoeg i s  om specifueke a~ i tudes 
te beinvloeden. Een srerke relatue tussen waarden en attitudes kan worden vereorzaakl door 
een attitude onderwerp in de context wan een waarde te presentteren. Wet Is eclliter n~i~et zo dat 
het activeren en linken van een waarde leidt tot een onmiddellijke verandering iln attitudes of 
gedragl. Activatie wan een waa~role versterkt alleen de relerie tussen waarden en attitudes. Dit 
efferï van het linken van een waarde en een attitlude is waarschijnlijk het meest invloedrijk 
wanneeIr de relatie tussen een waarde en een attitude m a k  is. In dat geval zal een persoon 
zich alleen bewust zujn van de meert voor de ha~nd liggende relatiles tussen deze waarde en 
atti~tude. Het linken van de waarde met de a~ttibude kan echter de tot dan toe onbekende 
connecties. blootleggen. Echter, wanneer een waarde overduidelijk i s  gerellateerd aan een 
attitude [zoals de waarde gezondheid en de attitude tegenover raken) ral het effect van het 
leggen van de link niet zoveel meer toevoegen. De bela~ngrijke ral die waarden Innemen in 
attitude formatie wordt niet overal erkend. Veel sociaal psychologische theorie&n beschrijven 
attitudes in detail, maar znen waarden a15 verre unvloeden die te abstract zajn om werkelijk eeln 
groot effect op attiltudes te hebben. Wij willen eclhter aan~geven dat het mogelijk is om een 
abstractconstruct zoals waarden te gebruiken om meer concrete constructe~n te voorspellen. 
Met de bevindingen van dit proefschrift in ons achterhoofd willen we benadrukken d~at 



waarden weer serieus genomen moeten worden als vcroaspellerc wan attitudes en dat het 
mogelijk i s  om waarden te manipuleren en hiermee een effect op gerelarleerde attitudes te 
veroorzaken. Dit kan wervulgens leiden 'tot attitudes en gedrag die in overeenkamct zijn met 
de belangrijke waarden en normen binnen de maatschappij. Hierdoor zouden mensen zich 
kunnen realiseren dar het gedrag ein de attitudes waaraan zij vasthouden eigenlijk niet in 
overeenkarrust zijn met de waardlen dae ze belangrijk vinden, en dat deze attitudes en gedrag 
veranderd moeren worden om in lijn met hun morele avemeging~en te leven. 




