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English summary 

For many years, scholars have devalued the role of emotions in human life. Emotions, 

they thought, would push people to yield to their temptation and follow their instincts rather 

than to act on the basis of rationality. However, once it became apparent that emotions play an 

essential role in cognitive and behavioral processes, scientists from different disciplines 

started to incorporate emotions into their theories. In the meantime, the field of political 

communication took a while before they actually started to relax their cognitive-centered 

perspective and thus, allow emotions to become meaningful. Still, many theories in this field 

continue to be grounded in an inherently cognitive perspective.  

The work presented in this dissertation deals with one such theory called news 

framing. News framing has been repeatedly shown not only to have an impact on people’s 

attitudes and behaviors but also to elicit effects that are persistent over time. Furthermore, 

research provides evidence that some news frames are not only more emotionally arousing 

than others but they do also elicit specific emotions. As such, it is surprising that attempts to 

explain framing effects rarely take into account emotions. To challenge this status quo and to 

consolidate the role of emotions in news framing, I conduct a series of online survey 

experiments which shed light on the interplay between emotions and news framing. In doing 

so, I also take into account different contextual and individual circumstances that may 

constrain the studied effects.  

In Chapter 2, I have three objectives: First, I put to test whether emotional responses 

to news frame exposure are guided by the issue that is being framed, or if they depend on the 

frame at stake. Specifically, I focus on different levels of issue contestation – each level is 

representative for how public opinion is distributed with regard to the issue at stake. Next, I 

examine if and how these different levels of contestation relate to three emotional 

experiences, namely fear, anger and hope among individuals. In doing so, I seek to determine 

whether the studied effects are emotion-specific or general. The work presented in Chapter 2 

reveals that, when moderately as opposed to highly contested issues are embedded within a 

human interest frame, people report being angrier and more fearful, but less hopeful. These 

feelings consequently determine how people form their beliefs regarding the issue at stake. 

Based on these findings, I conclude that whether and how emotions are elicited depends on 

both the selected frame as well as salient issue characteristics. Furthermore, this work is 
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consistent with previous studies that emotions are valuable mechanisms driving framing 

effects. 

In Chapter 3, I propose that framing effects can be the result of an emotional cascade. 

This means that encounters with a news frame might elicit initially an emotional state which 

will overflow into another emotional state before a person can form her behavioral intentions. 

In this context, I am particularly interested in how two emotions, surprise and anger, influence 

people’s behavioral intentions. In addition, I inspect temporal distance as a potential 

boundary condition that might determine when this cascade is more likely to emerge. The 

findings show that when an issue’s implementation is temporally proximal, people will first 

experience surprise and then anger which subsequently will influence their behavioral 

intentions. However, this cascade was only apparent when the issue was covered in a human 

interest frame. The research presented in this chapter suggests that news framing effects are 

not limited to parallel emotional responses, whereby people will experience several emotions 

at the same time. Instead, alternative mechanisms such as the cascade investigated here are 

also viable and thus worthwhile studying. 

Chapter 4 shifts its focus away from emotions as mechanisms to emotions as 

moderators. Inspired by research showing that mood can substantially influence the way 

people form their beliefs and attitudes, I hypothesize that news framing effects are likely to be 

affected by what people feel at a given moment. Thus, the work presented in this chapter is 

concerned with incidental rather than issue-relevant emotions. In particular, I am concerned 

with two incidental emotions, namely sadness and anger. Yet, I propose that the impact of an 

incidental emotion is channeled by the extent to which a person assigns more or less 

importance to the issue at stake. The experiment revealed that incidental emotions did not 

have a differential effect on people’s beliefs – regardless whether the issue was embedded 

within an episodic or thematic frame. However, taking into account issue importance, it 

became apparent that angry and sad people had different beliefs but only when the issue at 

stake was viewed as unimportant. This research underscores the importance of studying 

different functionalities of emotions. In particular, emotions are not confined to being 

mechanisms of framing effects but instead can also function as channels that weaken or 

strengthening these effects. However, isolating these functions requires a focus on contextual 

and individual factors. 

In Chapter 5, I am concerned with two objectives: The first objective deals with the 

question how framing impacts the persistence of incorrect information, also known as 

misinformation. In particular, I examine whether negatively as opposed to positively framed 
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misinformation turns out to be more persistent. Assuming that negative stimuli consistently 

yield stronger effects, I hypothesize that when misinformation is embedded within a 

negatively valenced frame, it will have a long-lasting effect than the positively valenced one. 

In this study, I also take into account how time and emotional arousal may interfere with the 

success of retracting misinformation. The study brings to light that people’s beliefs and 

behavioral intentions remain unaffected by either time or emotional arousal. That is, people 

continue to hold onto what they have read in the first place. Moreover, presenting 

misinformation as part of a negatively as opposed to a positively valenced frame matters only 

for beliefs but not behavioral intentions. The findings suggest that when incorrect information 

is framed either positively or negatively its persistence is not constant across different 

reactions. Furthermore, the findings do also underscore that the production of factually correct 

news is pivotal as future attempts to restore the truth are challenging. 

The second objective in Chapter 5 focuses on the question whether the effects of 

differently valenced frames on two emotions, contentment and disappointment, passes 

through beliefs. Indeed, I find that when people view negatively framed news they become 

more disappointed and less content which is the result of their negative beliefs. This finding 

expands affective news framing research by offering a new perspective regarding the 

interplay between emotions, news frames and beliefs.  

Taken together, this dissertation demonstrates that emotions play an important role in 

news framing: They function not only as mediators but also as moderators. Yet, as my work 

shows, it is important and necessary to take into account potential boundary conditions that 

will interfere with framing effects. These findings make an important contribution to the 

framing literature in that they help building on and elaborating a comprehensive theory of 

affective news framing effects.  
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Nederlandse samenvatting 

Onderzoekers hebben jarenlang de rol van emoties niet op waarde geschat. Emoties, 

zo werd gedacht, zouden ertoe leiden dat mensen toegaven aan verleiding en ze aanmoedigen 

om hun instincten te volgen en niet rationeel te handelen. Echter, toen duidelijk werd dat 

emoties een essentiële rol spelen in cognitieve processen en gedrag, begonnen onderzoekers 

vanuit verschillende disciplines emoties meer en meer in hun theorieën op te nemen. Echter, 

binnen het veld van politieke communicatie duurde het iets langer voordat de focus op het 

cognitieve perspectief werd versoepeld en emoties een grotere rol van betekenis werden 

toegekend. Desalniettemin zijn steeds nog een groot deel van de theorieën binnen dit veld 

gebaseerd op een cognitief perspectief. 

 Het werk dat in deze dissertatie wordt gepresenteerd houdt zich bezig met één van 

deze theorieën: nieuws framing. Het is herhaaldelijk aangetoond dat framing van nieuws een 

effect op menselijke attitudes en gedrag heeft en dat deze effecten aanhouden over tijd. 

Daarnaast laat onderzoek zien dat sommige frames niet alleen meer emotionele opwinding 

veroorzaken dan anderen, maar dat ze ook specifieke emoties kunnen uitlokken. Daarom is 

het verbazingwekkend dat pogingen om framing effecten te verklaren nauwelijks rekening 

houden met emoties. Deze dissertatie doorbreekt de huidige status quo en focust op de rol van 

emoties in nieuws framing. Dit wordt gedaan door middel van een serie van online survey 

experimenten, die licht werpen op het samenspel tussen emoties en nieuws framing. Daarbij 

hou ik rekening met verschillende contextuele en individuele omstandigheden die de 

onderzochte effecten kunnen beïnvloeden.  

Ik heb drie doelen in hoofdstuk 2. Eerst test ik in welke mate emotionele reacties een 

gevolg zijn van het geframede onderwerp of het opvallende frame. Specifiek kijk ik naar 

verschillende niveaus van issue contestation – elk niveau geeft aan in hoeverre de publieke 

opinie is verdeeld over het onderwerp. Daarnaast onderzoek ik of, en op welke manieren, 

deze verschillende niveaus drie verschillende emoties teweeg brengen: angst, woede en hoop. 

Mijn doel is dus om te onderzoeken of de effecten emotie-specifiek of algemeen zijn. 

Hoofdstuk 2 laat zien dat “moderately contested” onderwerpen in vergelijking met “highly 

contested” onderwerpen, wanneer zij zijn gecombineerd met “human interest frames”, meer 

woede en angst, maar minder hoop teweeg brengen. Deze gevoelens bepalen dan ook hoe 

mensen hun mening over een specifiek onderwerp vormen. Op basis hiervan concludeer ik dat 

of, en op welke wijze, emoties worden uitgelokt afhankelijk is van zowel de gekozen frames 

als het betreffende onderwerp. 
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In hoofdstuk 3 veronderstel ik dat framing effecten het resultaat van een emotional 

cascade zijn. Dit betekent dat één emotie die door een frame wordt opgewekt in een andere 

emotie kan overgaan voordat de ontvanger een intentie tot gedrag kan vormen. In dit 

hoofdstuk ben ik voornamelijk geïnteresseerd in hoe twee emoties, verrassing en woede, het 

gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Daarnaast onderzoek ik hoe temporal distance als 

randvoorwaarde kan optreden die zou kunnen bepalen wanneer de cascade gaat optreden. De 

resultaten laten zien dat wanneer een probleem nabij is, mensen eerst verrast reageren en 

daarna woede voelen, voordat ze hun intenties ten aanzien van gedrag gaan vormen. Het 

onderzoek in dit hoofdstuk suggereert dat effecten van nieuws framing niet beperkt zijn tot 

emotionele reacties waarbij meerdere emoties tegelijkertijd optreden. Zoals op basis van dit 

hoofdstuk geconcludeerd kan worden, zijn er namelijk nog alternatieve belangrijke 

mechanismen zoals de cascade die de moeite waard zijn om te onderzoeken. 

In hoofdstuk 4 verschuift de aandacht voor emoties als mechanismen naar emoties als 

moderatoren. Geïnspireerd door onderzoek dat laat zien hoe gedrag en attituden 

beïnvloedbaar zijn door humeur, verwacht ik dat nieuws framing effecten worden beïnvloed 

door wat mensen op een bepaald moment voelen. Het onderzoek in dit hoofdstuk houdt zich 

daarom bezig met incidentele emoties in plaats van emoties die gerelateerd zijn aan het 

onderwerp. In dit geval ben ik vooral geïnteresseerd in twee incidentele emoties, namelijk 

verdriet en woede. Daarnaast verwacht ik dat de invloed van incidentele emoties afhankelijk 

is van het belang dat mensen aan het onderwerp toekennen. Het experiment laat zien dat de 

incidentele emoties geen effecten op de overtuigingen van mensen hadden – onafhankelijk 

van of het onderwerp deel uitmaakte van een episodisch of thematisch frame. Desalniettemin 

kan gesteld worden dat, zodra rekening wordt gehouden met het belang van het onderwerp, 

boze en verdrietige mensen alleen in hun overtuiging verschillen als het onderwerp 

onbelangrijk is. Dit onderzoek benadrukt de behoefte om andere functies van emoties te gaan 

onderzoeken. Emoties zijn namelijk niet beperkt tot mechanismen, maar kunnen ook als 

kaders fungeren die framing effecten versterken of verzwakken. Echter, om dit verder uit te 

zoeken moeten contextuele en individuele factoren in beschouwing worden genomen. 

In hoofdstuk 5 heb ik twee centrale doelen: het eerste doel heeft betrekking op de 

vraag in hoeverre framing invloed heeft op de vasthoudendheid van incorrecte informatie, ook 

wel bekend als misinformatie. Ik onderzoek met name of negatief in tegenstelling tot positief 

geframede misinformatie langduriger effecten zal hebben. Gezien het feit dat negatieve 

stimuli sterkere effecten teweeg brengen, verwacht ik dat negatief geformuleerde 

misinformatie langduriger effecten heeft dan positief geformuleerde misinformatie. In deze 
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studie kijk ik ook in hoeverre tijd en emotionele prikkeling rectificatie van misinformatie 

belemmeren. De studie laat zien dat de overtuigingen en intenties van mensen onaangetast 

blijven door zowel tijd als emotionele prikkeling. Dat betekent dat mensen blijven geloven 

wat ze eerder hebben gelezen. Daarnaast wordt duidelijk dat het verschil tussen negatief en 

positief geframede misinformatie alleen relevant zijn voor overtuigingen en niet voor 

intenties. Met andere woorden, de vasthoudendheid van positief en negatief geframede 

informatie verschilt per reactie. Bovendien benadrukken de resultaten dat de productie van 

feitelijk correcte nieuws cruciaal is, omdat toekomstige pogingen om de waarheid te 

herstellen moeilijk zijn. 

Het tweede doel in hoofdstuk 5 richt zich op de vraag of de effecten van positief vs. 

negatief geformuleerde frames op twee emoties, tevredenheid en teleurstelling, door 

overtuigingen tot stand komen. Ik vind inderdaad dat wanneer mensen meer teleurgesteld en 

minder tevreden zijn als ze negatief geframede nieuws hebben gezien, dit het resultaat is van 

hun negatieve overtuigingen. Deze bevinding breidt het affectieve nieuws framing onderzoek 

verder uit door een nieuw perspectief te bieden op de wisselwerking tussen emoties, nieuws 

frames en overtuigingen. 

Samengevat laat deze dissertatie zien dat emoties een belangrijke rol spelen in nieuws 

framing: ze functioneren niet alleen als mediatoren, maar ook als moderatoren. 

Desalniettemin, zoals dit onderzoek aantoont, is het van belang om rekening te houden met 

potentiele randvoorwaarden die invloed kunnen hebben op framing effecten. Deze 

bevindingen leveren een belangrijke bijdrage aan de framing literatuur, doordat ze helpen te 

bouwen aan een volledige theorie over affectieve nieuws framing effecten. 

 


