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SOLVING AMBIVALENCE IN CONTEXT 

The experience and resolution of attitudinal ambivalence 

A couple of days ago I asked my sister what the first thing was that came to 
her mind when she thought of ambivalence. She said to me “Ambivalenz, 
jeder kennt’s!”, which freely translates into: “Ambivalence, everyone knows 
it!” (though it rhymes in German). Ambivalence is indeed something 
everyone knows – it is when we have positive and negative associations with a 
person, topic, object, or issue at the same time (Kaplan, 1972; Katz & Hass, 
1988; Thompson, Zanna, & Griffin, 1995). We see the positive and negative 
side of globalization, we are for and against more CCTV cameras in the city, 
and we may like and dislike chocolate cake. Experiencing ambivalence can 
have implications for the way in which we process information and it can 
change affective and behavioral responses (for an overview, see van 
Harreveld, Nohlen, and Schneider, 2015). As mentioned in the beginning of 
this dissertation, experiencing ambivalence has, for example, been linked to 
instability in the evaluation of political candidates (Lavine, 2001), has been 
shown to predict relapse in smokers (Menninga, Dijkstra, & Gebhardt, 2011), 
has been thought to increase negative mood (Hass, Katz, Rizzo, Bailey, & 
Moore, 1992), and has been related to decreased customer loyalty (Olsen, 
Wilcox, & Olsson, 2005).  

In the present dissertation I sought to further understanding of how 
individuals are affected by and subsequently deal with attitudinal 
ambivalence. Three main issues were distinguished. The aims were (1) to 
investigate the circumstances under which ambivalence elicits negative affect, 
(2) to examine the (neural) processes underlying the resolution of ambivalence 
in choice situations, and (3) to investigate delaying a choice as a way of coping 
with having to make a choice about an ambivalent topic. By combining 
physiological (fMRI, facial EMG), self-report, and behavioral methods in as 
well as outside of the lab, we aimed to shed further light on these questions. 
First, the circumstances under which ambivalence elicits negative affect were 
examined using physiological (fMRI, facial EMG) methods (Chapter 2 and 3). 
Second, the role of evaluative context in processing of ambivalence was 
examined with a specific focus on the development and resolution of choice 
conflict (Chapter 3 and 4). Third, choice delay was examined as a way of 
coping with ambivalence that does not necessarily involve resolving 
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ambivalence, but has been argued to reduce negative affect by distraction 
from ambivalence (Chapter 5).  

 In Chapter 2 we investigated brain activity underlying the processing of 
ambivalent information in a choice context. We predicted and found that 
making dichotomous (for/against) choices about ambivalent (e.g., organ 
donation) compared to univalent (e.g., holidays, genocide) topics engages a 
broad network of brain regions, including regions that are associated with the 
experience of negative emotional states (i.e. insula; Critchley, Elliott, Mathias, 
& Dolan, 2000) and regions related to conflict monitoring and detection (i.e. 
anterior cingulate cortex; Botvinick, 2007). In this study, we also manipulated 
the severity of choice consequences under the hypothesis that ambivalence 
elicits negative affect in choice situations due to the anticipation of negative 
consequences of an uncertain choice. Notably, choice consequences did not 
alter neural processes underlying ambivalent decision-making or self-
reported measures of conflict experience, suggesting that the severity of 
negative consequences is not the driving factor of negative affect when 
processing ambivalence. The data revealed that making choices about 
ambivalent compared to univalent topics resulted in more activity in the 
anterior cingulate cortex (ACC) extending into the lateral prefrontal cortex, 
the insula, the posterior cingulate cortex (PCC)/precuneus, and the temporal 
parietal junction (TPJ). The PCC has been related to signaling the need for a 
change in behavioral strategies (Leech & Sharp, 2014). It is functionally 
connected to the TPJ, and together both regions have been suggested to be 
more engaged by social and cognitive problem solving, for example complex 
decision-making processes that call for an analysis of oneself in another 
perspective, time, or place (Buckner & Carroll, 2007; Mars et al., 2012). This 
may suggest that these regions are more engaged during ambivalent decision-
making because different choice outcomes have to be considered in order to 
make a decision that yields the most preferable outcome for oneself.  

In Chapter 3, we focused on the role of choice and evaluative context in 
eliciting a negative affective response using facial EMG. Facial EMG is a 
physiological measure that assesses activity in facial muscles. Stronger activity 
in two facial muscles, the musculus zygomaticus major and the musculus 
corrugator supercilii, has been reliably associated with positive and negative 
affect, respectively (Larsen, Norris, & Cacioppo, 2003). The zygomaticus major 
pulls the corners of the mouth up into a smile and the corrugator supercilii 
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lowers the eyebrows into a frown (van Boxtel, 2010). Using a person 
perception paradigm, we presented participants with positive (e.g., friendly, 
intelligent), negative (e.g., jealous, dominant), or positive and negative 
information (e.g., intelligent, dominant) about different target persons. In two 
tasks, participants were either exposed to the information without having to 
respond (task 1), or participants made dichotomous choices (yes/no) about 
the target persons (task 2). In the second task, evaluative context was 
manipulated so that the inconsistency between ambivalent information could 
either be resolved (e.g., “Bob is intelligent and dominant. Do you think he can 
write a good research paper?”) or was more difficult to resolve (e.g., Bob is 
intelligent and dominant. Do you think Bob is a good collaborator?”). Results 
showed that ambivalent information in the absence of a forced choice 
situation elicits the same direct affective response as positive stimuli, 
participants showed more zygomaticus and less corrugator activation than to 
negative stimuli (task 1). Affective responses to ambivalence when a choice 
had to be made were influenced by evaluative context (task 2). Specifically, 
ambivalence only led to a relative decrease in positive affect when evaluative 
context did not help resolve the inconsistency between ambivalent 
evaluations and created a choice conflict. When the same ambivalent 
information was presented in a context in which the opposing evaluations 
were not logically inconsistent (i.e. one of the characteristics was more 
relevant for the choice than the other and inconsistency was temporarily 
resolved), participants reported to experience lower levels of conflict and 
displayed less negative affect. Chapter 3 thus suggests that ambivalence only 
leads to relatively more negative affect (i.e. a decrease in positive affect) when 
ambivalent information is inconsistent in a current choice situation, and thus 
creates choice conflict. 

Chapter 4 built forth on this idea and investigated the neural processes 
underlying ambivalence resolution through evaluative context. Again using a 
person perception paradigm (see Chapter 3, task 2), we replicated the 
engagement of brain regions found more activated during ambivalent 
compared to univalent decision-making in Chapter 2 (i.e. ACC, lPFC, insula, 
PCC/precuneus, TPJ). Extending these findings, we observed increasing 
involvement of ACC, lPFC, and PCC/precuneus for processing of univalent 
to situationally resolvable to situationally unresolvable ambivalent 
information in a choice context. These findings were mirrored by response 
times increasing from univalent to situationally resolvable to relatively 
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unresolvable ambivalent choices, suggesting that choices became more 
complex dependent on whether information was ambivalent and whether that 
ambivalence could be resolved by taking evaluative context into account. 
These results indicate that neural regions are engaged based on the 
resolvability of evaluative conflict, with ACC, PCC, and prefrontal regions 
playing a major role in the detection and resolution of ambivalence. 

However, evaluative context cannot always help resolve ambivalence. The 
Model of ambivalence-induced discomfort (MAID; van Harreveld, van der Pligt, & 
de Liver, 2009) suggests that individuals try and delay a choice about an 
ambivalent issue in order to cope with the unpleasant situation of having to 
make a dichotomous choice. Chapter 5 describes two field studies and two lab 
studies in which choice delay was investigated as a coping strategy. The two 
field studies indicated that individuals are indeed more likely to delay choices 
about a topic they are ambivalent about compared to choices about a 
univalent topic. Additionally, when given the possibility to delay an 
ambivalent choice, individuals more often chose to distract themselves rather 
than deliberate about the choice topic. The last study in this chapter examined 
the effects of distraction versus deliberation during choice delay. It specifically 
focused on negative affect and self-reported experience of ambivalence when 
the choice finally has to be made. Results showed that choice delay leads to 
more negative affect after compared to before the choice. This is the case both 
when delay is used for distraction and when it is used for deliberation. 
However, delaying the choice does not reduce or enhance self-reported 
ambivalence. Independent of whether the choice was delayed, deliberation 
increased and distraction decreased self-reported ambivalence for relatively 
ambivalent participants after compared to before the choice. The results thus 
suggest that delaying a choice is commonly used in order to deal with an 
ambivalent choice, however, delaying a choice is not necessarily beneficial for 
ambivalent decision-makers. 

Taken together, results of this dissertation suggests that how individuals are 
affected by and deal with ambivalence is not static, but context-dependent. 
Context may determine whether the inconsistency of ambivalence is 
expressed and translates into affective and behavioral changes that motivate 
us to resolve it. Contextual information determines how an ambivalent 
stimulus is processed, responded to and how affective responses to 
ambivalence develop over time by allowing individuals to weigh some 
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evaluative aspect more than another. Attitudinal ambivalence is thus not such 
a bad thing after all - ambivalence does not always elicit negative affect and it 
is often resolvable. However, if it is not, ambivalent decision-makers can 
experience the negative side of ambivalence, and coping by delaying a choice 
about an ambivalent topic seems to even increase negative affect. Attitudinal 
ambivalence thus can, but does not have to trigger a host of negative 
consequences, and I hope that future research will support the idea that 
ambivalence can also have positive effects dependent on context.  
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SOLVING AMBIVALENCE IN CONTEXT 
The experience and resolution of attitudinal ambivalence 

Een paar dagen geleden vroeg ik mijn zus wat er als eerste in haar opkomt als 
zij aan ambivalentie denkt. Haar antwoord was: “Ambivalenz, jeder kennt’s!”, 
wat vertaald kan worden naar: “Ambivalentie, iedereen kent het!”. 
Ambivalentie is inderdaad iets dat iedereen kent – het vertegenwoordigt de 
aanwezigheid van associaties met een persoon, object, of onderwerp die 
tegelijkertijd positief en negatief zijn (Kaplan, 1972; Katz & Hass, 1988; 
Thompson, Zanna, & Griffin, 1995). Zo zien we bijvoorbeeld de positieve en 
negatieve kant van globalisatie, we zijn voor en tegen meer camera’s in 
openbare ruimtes, en misschien vinden we chocolade taart lekker en 
ongezond. Onderzoek heeft laten zien dat het ervaren van ambivalentie 
invloed kan hebben op de manier waarop informatie verwerkt wordt, maar 
ook affect en gedrag kan beïnvloeden (voor een overzicht, zie van Harreveld, 
Nohlen, en Schneider, 2015). Het ervaren van ambivalentie is bijvoorbeeld in 
verband gebracht met schommelingen in de beoordelingen van politici 
(Lavine, 2001), terugval bij rokers die proberen te stoppen (Menninga, 
Dijkstra, & Gebhardt, 2011), en met minder loyaliteit van klanten (Olsen, 
Wilcox, & Olsson, 2005).  

In dit proefschrift wordt beoogd meer inzicht te krijgen in de manier waarop 
mensen beïnvloed worden door, en omgaan met, ambivalentie. Hierbij heb ik 
me vooral gericht op de vraag wanneer ambivalentie negatief affect oproept, 
hoe context kan helpen bij het oplossen van ambivalentie, en wat er gedaan 
kan worden als ambivalentie in de huidige keuze-context niet opgelost kan 
worden. In de eerste twee empirische hoofdstukken werd met behulp van 
fMRI en facial EMG onderzocht wanneer ambivalentie tot negatief affect leidt 
(Hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens werd gekeken hoe een keuze-context waarin 
ambivalente informatie wordt verwerkt de ontwikkeling en oplossing van 
keuze conflicten kan beïnvloeden (Hoofdstuk 3 en 4). In het laatste hoofdstuk 
werd het nut van het uitstellen van een keuze over een ambivalent onderwerp 
getoetst door te onderzoeken hoe uitstel het ervaren van ambivalentie en 
negatief affect over tijd beïnvloedt (Hoofdstuk 5).  

In Hoofdstuk 2 werd onderzocht welke hersengebieden betrokken zijn bij het 
verwerken van ambivalente informatie in een keuze context. We verwachtten 
en vonden dat het maken van dichotome (voor/tegen) keuzes over 
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ambivalente (bijv. orgaandonatie) in vergelijking met univalente (bijv. 
vakantie, genocide) onderwerpen een breed netwerk van hersengebieden 
activeert, onder andere breingebieden die geassocieerd worden met het 
ervaren van negatieve emoties (bijv. insula; Critchley, Elliott, Mathias, & 
Dolan, 2000) en gebieden die betrokken zijn bij het herkennen en monitoren 
van conflict (anterior cingulate cortex; Botvinick, 2007). Gebaseerd op het idee 
dat ambivalentie negatief affect oproept omdat negatieve gevolgen van een 
keuze geanticipeerd worden, werd ook de aannemelijkheid van negatieve 
gevolgen van de keuzes gemanipuleerd. Dit had echter geen invloed op de 
zelf-gerapporteerde ervaring van conflict en had ook geen invloed op de 
neurale processen die ten grondslag liggen aan het maken van ambivalente 
keuzes. Dit suggereert dat de anticipatie van negatieve gevolgen niet per se 
verantwoordelijk is voor negatief affect bij het verwerken van ambivalentie 
informatie. De studie laat zien dat het maken van keuzes over ambivalente 
vergeleken met univalente onderwerpen tot meer activiteit leidt in de anterior 
cingulate cortex (ACC) en laterale prefrontale cortex, de insula, de posterior 
cingulate cortex (PCC)/precuneus, en de temporal parietal junction (TPJ). De 
PCC wordt geassocieerd met het signaleren van de noodzaak om gedrag aan 
te passen (Leech & Sharp, 2014) en is functioneel verbonden met de TPJ. Er 
wordt verondersteld dat beide gebieden betrokken zijn bij, bijvoorbeeld, 
complexe besluitvormingsprocessen waarbij het nodig is om verschillende 
perspectieven in te nemen (Buckner & Carroll, 2007; Mars et al., 2012). Dit zou 
erop kunnen wijzen dat deze gebieden meer betrokken zijn bij het maken van 
ambivalente keuzes omdat verschillende mogelijke keuze-uitkomsten 
overwogen moeten worden om vervolgens de meest voordelige keuze te 
maken.  

In Hoofdstuk 3 werd onderzocht hoe het maken van een keuze en de keuze-
context waarin informatie gepresenteerd wordt, affectieve responsen op 
ambivalente en univalente informatie beïnvloedt. Affectieve responsen 
werden gemeten met facial EMG, dit is een fysiologische maat die de activiteit 
in gezichtsspieren kan meten. Sterkere activiteit in twee gezichtsspieren, de 
musculus zygomaticus major en de musculus corrugator supercilii, geeft een 
indicatie van positief en van negatief affect (Larsen, Norris, & Cacioppo, 
2003). De zygomaticus major trekt de mondhoeken omhoog in een glimlach 
en de corrugator supercilii duwt de wenkbrauwen omlaag in een frons (van 
Boxtel, 2010). Tijdens het onderzoek werden deelnemers gepresenteerd met 
positieve (bijv. vriendelijk, intelligent), negatieve (bijv. jaloers, dominant), of 
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positieve en negatieve informatie (bijv. intelligent, dominant) over 
verschillende target personen. In twee taken werden de deelnemers ofwel 
blootgesteld aan de informatie zonder dat ze gevraagd werden om op de 
informatie te reageren (taak 1), of de deelnemers werden gevraagd om 
dichotome keuzes (ja/nee) te maken over de personen (taak 2). In deze 
tweede taak werd de keuze-context gemanipuleerd zodat de inconsistentie 
tussen ambivalente informatie opgelost kon worden (bv. “Bob is intelligent en 
dominant. Denk je dat hij een goed onderzoeksverslag kan schrijven?”), of het 
moeilijker was om de inconsistentie op te lossen (bv. “Bob is intelligent en 
dominant. Denk je dat Bob een goede medewerker zou zijn?”). De resultaten 
lieten zien dat ambivalente informatie dezelfde directe affectieve respons 
opwekt als positieve informatie wanneer proefpersonen geen keuze hoefden 
te maken; deelnemers lieten meer zygomaticus en minder corrugator activatie 
zien vergeleken met de activatie tijdens het verwerken van negatieve 
informatie (taak 1). De affectieve respons op ambivalente informatie als er wel 
een keuze gemaakt moest worden was afhankelijk van de context waarin de 
informatie gepresenteerd werd. Ambivalentie leidde tot een verlaging van 
positief affect wanneer de keuze-context de inconsistentie tussen ambivalente 
beoordelingen niet kon oplossen. Echter, wanneer dezelfde ambivalente 
informatie in een context gepresenteerd werd waarin de tegenovergestelde 
beoordelingen niet inconsistent waren (i.e. één van de kenmerken was 
relevanter voor de keuze dan het ander kenmerk, waardoor de inconsistentie 
tijdelijk opgelost kon worden), rapporteerden proefpersonen minder conflict 
en lieten ze ook minder negatief affect zien. Hoofdstuk 3 suggereert dus dat 
ambivalentie alleen tot relatief meer negatief affect leidt (i.e. minder positief 
affect), wanneer ambivalente informatie in de keuzesituatie inconsistent is en 
daardoor een keuzeconflict optreedt. 

De studie in hoofdstuk 4 bouwt voort op dit idee; hier werden de neurale 
processen onderzocht die ten grondslag liggen aan het oplossen van 
ambivalentie in een bepaalde keuze-context. Ook in dit hoofdstuk werd 
gebruik gemaakt van een persoonsperceptie paradigma (zie Hoofdstuk 3, taak 
2). Ten eerste werden de resultaten van Hoofdstuk 2 gerepliceerd; ACC, lPFC, 
insula, en PCC/precuneus waren sterker geactiveerd tijdens het maken van 
keuzes over ambivalente vergeleken met univalente informatie. Bovendien 
vonden we een toename in activatie van ACC, lPFC, en PCC/precuneus voor 
het verwerken van univalente vergeleken met contextueel oplosbare 
ambivalente informatie, en vervolgens weer een toename in activatie voor 
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minder oplosbare ambivalente keuzes. Dit suggereert dat keuzes complexer 
worden afhankelijk van de valentie van de informatie (univalent/ambivalent) 
en afhankelijk van de oplosbaarheid van ambivalentie in de context van de 
keuze. De resultaten laten zien dat breingebieden geactiveerd worden op 
basis van de oplosbaarheid van evaluatief conflict, en suggereren dat ACC, 
PCC, en prefrontale gebieden een belangrijke rol spelen in het herkennen en 
oplossen van ambivalentie. 

De context waarin informatie beoordeelt wordt kan echter niet altijd helpen 
bij het oplossen van ambivalentie. Het Model of ambivalence-induced discomfort 
(MAID; van Harreveld, van der Pligt, & de Liver, 2009) veronderstelt dat 
keuzes over ambivalente onderwerpen uitgesteld  worden om vervelende 
keuze situaties te vermijden. In Hoofdstuk 5 worden twee veldstudies en twee 
labstudies beschreven waarin het uitstellen van een keuze als coping strategie 
bij ambivalentie werd onderzocht. De twee veldstudies laten zien dat keuzes 
over ambivalente onderwerpen inderdaad vaker worden uitgesteld dan 
keuzes over univalente onderwerpen. Bovendien werd gevonden dat wanneer 
mensen de mogelijkheid hebben om een ambivalente keuze uit te stellen, ze 
eerder kiezen voor afleiding dan deliberatie over het onderwerp. In de laatste 
studie van dit hoofdstuk werd het effect van afleiding en deliberatie tijdens 
het uitstellen van een keuze onderzocht door te kijken naar zelf-gerapporteerd 
negatief affect en ervaren ambivalentie op het moment dat de keuze gemaakt 
moet worden. De resultaten lieten zien dat het uitstellen van een keuze tot een 
toename in negatief affect leidt na het maken van de keuze. Dat was het geval 
wanneer deelnemers werden afgeleid of gevraagd over het onderwerp na te 
denken. Echter, het uitstellen van een keuze liet geen effect zien op ervaren 
ambivalentie. Voor relatief ambivalente proefpersonen leidde deliberatie tot 
een toename, en afleiding tot een afname in ambivalentie na vergeleken met 
voor de keuze onafhankelijk daarvan of de keuze uitgesteld werd of niet. De 
resultaten suggereren dus dat het uitstellen van een keuze inderdaad vaak 
voorkomt, maar niet per se voordelig is voor de ambivalente beslisser. 

Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten van dit proefschrift er op 
wijzen dat de manier waarop individuen beïnvloed worden en omgaan met 
ambivalentie niet statisch, maar contextafhankelijk is. Context kan bepalen of 
de inconsistentie van ambivalentie tot uitdrukking komt en vertaald wordt 
naar veranderingen in affect en gedrag die de basis zijn voor de motivatie om 
ambivalentie op te lossen. Contextuele informatie bepaalt hoe een 
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ambivalente stimulus verwerkt wordt, hoe daarop gereageerd wordt en 
contextuele informatie bepaalt hoe de affectieve response zich over tijd 
ontwikkelt door de verschillende weging van evaluatieve aspecten te 
ondersteunen of te voorkomen. Ambivalentie is dus niet per definitie iets 
negatiefs – het leidt niet altijd tot negatief affect en het kan vaak opgelost 
worden. Echter, wanneer het niet opgelost kan worden, ervaren ambivalente 
beslissers de negatieve kant van ambivalentie, en het uitstellen van een keuze 
over een ambivalent onderwerp kan negatief affect zelfs nog versterken. 
Context is dus bepalend voor de manier waarop ambivalente informatie 
verwerkt wordt en hoe ermee omgegaan wordt. 




