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ABSTRACT 

 

Tegenwoordig worden niet enkel vrouwen afgebeeld als seksobjecten in reclame, maar ook meer en 

meer mannen. Het gebruik van een normatief ideaal in reclame oefent een invloed uit op de 

maatschappij. Mannen rapporteren steeds vaker dat ze ontevreden zijn met hun lichaam en dat ze 

spiermassa willen bijkweken (o.a. Jacobi & Cash, 1994; Vartanian, Giant & Passino, 2001). In dit 

onderzoek wordt gezocht naar de effecten van de ‘erotic male’ op de reclame-effectiviteit en op het 

‘self esteem’ en ‘body esteem’ van respondenten. Er wordt een beroep gedaan op het ‘Elaboration 

Likelihood Model’, dat een raamwerk voorziet om de rol van ‘sexual appeals’ in het 

overtuigingsproces te snappen, en de ‘social comparison’ theorie, die voorspelt dat kijkers zich 

zullen vergelijken met de modellen in advertenties en dat dit een negatief gevoel zal genereren 

omdat hun lichamen in de meeste gevallen niet voldoen aan deze standaarden. Er werd een 

‘between subjects factorial design’ ontwikkeld op basis van twee manipulaties: het type model 

(aantrekkelijk vs onaantrekkelijk) en de seksrelevantie van het product (snack vs bodylotion). Deze 

vier condities werden via een online survey voorgelegd aan 123 respondenten (± 30 per conditie). 

De resultaten tonen aan dat er hoofdeffecten zijn van het type model en het type product op de 

attitude ten opzichte van de advertentie. Een aantrekkelijk model en een bodylotion genereren 

namelijk een positievere attitude. Er zijn wel geen interactie-effecten te vinden van de 2 

manipulaties samen. Tegengesteld aan de verwachtingen, heeft het soort model geen significante 

invloed op ‘body esteem’.  
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INLEIDING 
 
Seks en naaktheid worden steeds vaker gebruikt in reclame om de aandacht te trekken naar de 

advertentie. Tegenwoordig worden niet enkel vrouwen, maar ook meer en meer mannen, afgebeeld 

als seksobjecten. De dag van vandaag tonen zo’n 38% van de reclames in de VS die mannen 

gebruiken het model in een seksuele context (Pope, Olivardia, Borowiecki, & Cohane, 2001; 

Rohlinger, 2002).  Gespierde, mesomorfe lichamen, zoals gepresenteerd in de media, leggen een 

normatieve druk op mannen om hetzelfde lichaamstype te verkrijgen en te behouden. Mannen 

rapporteren steeds vaker dat ze ontevreden zijn met hun lichaam en dat ze spiermassa willen 

bijkweken. Het gebruik van een normatief ideaal in reclame oefent dus zeker een invloed uit op de 

maatschappij. 

 

De wetenschappelijke literatuur richt zich voornamelijk op de nadelige effecten van geïdealiseerde 

beelden in reclame op vrouwen. Recent is er ook aandacht voor de effecten op mannen (Baird, & 

Grieve, 2006; Dens, De Pelsmacker, & Janssens, 2009; Hargreaves, & Tiggemann, 2009; Hobza, 

Walker, Yakushko, & Peugh, 2007; Hynd, Stout, & Schleuder, 1997; Leit, Gray, & Pope, 2002; 

Lorenzen, Grieve, & Thomas, 2004), maar verder onderzoek is duidelijk nodig. Deze masterproef  

onderzoekt de effecten van naakte mannelijke modellen op respondenten, op basis van 2 

manipulaties: type model (aantrekkelijk vs onaantrekkelijk) en type product (seksrelevant vs 

seksirrelevant, nl. bodylotion vs snack). Er wordt onderzocht in hoeverre deze 4 verschillende 

advertenties een invloed hebben op het ‘self esteem’ en ‘body esteem’ van de respondenten. Verder 

wordt ook nagegaan welke effecten deze verschillende advertenties hebben op de ‘attitude toward 

the ad’, de ‘attitude toward the brand’, de ‘purchase intention’ en de ‘brand recall’. Aangezien ook 

mannen steeds vaker het slachtoffer worden van objectivering en erotisering in reclame moet de 

wetenschappelijke literatuur hieromtrent worden uitgebreid. 

 

In deze masterproef wordt eerst het concept ‘erotic male’ toegelicht. Daarna volgen enkele 

theorieën die verband houden met de erotisering van modellen in reclame en wordt de causale 

dynamiek van attitudevorming verduidelijkt. Het volgende topic legt enkele verschillen in attitudes 

bloot tussen mannen en vrouwen. Daarna wordt het niveau van naaktheid en/of erotiek in 

advertenties besproken en worden de 2 manipulaties uit het experimenteel design theoretisch 

toegelicht. Ten slotte worden emotionele stimuli in advertenties besproken, met de nadruk op 

erotische stimuli en hun effecten. In het praktische luik worden de hypothesen, de methodiek en de 

resultaten van het onderzoek nader toegelicht. 
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DEEL I  THEORETISCH  LUIK:  LITERATUURSTUDIE 
 

 
1. Inleiding 

 
  

Hoewel in de laatste 50 jaar het aantal mannen in reclame niet echt is toegenomen, is de manier 

waarop ze in beeld worden gebracht wel significant veranderd (Pope, Olivardia, Borowiecki, & 

Cohane, 2001). Mannen spelen nu vaker een decoratieve, erotische rol, niet gerelateerd aan het 

product (Dahle & Greer, 2003). Jones, Stanaland & Gelb (1998) noemen dit ‘beefcake ads’. Het 

percentage erotische mannelijke modellen in 1984 is meer dan het vierdubbele in 1964 (Soley & 

Kurzbard, 1986). De dag van vandaag tonen zo’n 38% van de reclames die mannen gebruiken het 

model in een seksuele context (Pope et al, 2001; Rohlinger, 2002).   

 

Volgens Hynd, Stout & Schleuder (1997) daarentegen is het percentage ‘sexual appeals’ in 

advertenties niet zozeer gestegen, maar zijn de visuele illustraties wel openlijker geworden. 

Sommigen zijn dan ook bezorgd dat reclamemakers te ver gaan met de seksuele beelden in 

advertenties (Hynd, Stout, & Schleuder, 1997). 

 

Vrouwen nemen wel nog steeds vaker seksueel aantrekkelijke rollen op zich in advertenties. Jones, 

Stanaland & Gelb (1998) noemen dit ‘cheesecake ads’. Fysieke aantrekkelijkheid speelt een nog 

belangrijkere rol voor vrouwelijke modellen dan voor mannen. Maar hoewel vrouwen nog steeds 

vaker worden geportretteerd in ‘sexually appealing roles’, worden dus ook steeds meer mannen  

expliciet als seksobjecten afgebeeld (Dahle & Greer, 2003; Jones, Stanaland & Gelb, 1998; Lin, 

1998; Reichert, 2003; Reichert, Lambiase, Morgan, Carstarphen & Zavoina, 1999; Soley & 

Kurzbard, 1986). Een duidelijk en bekend voorbeeld hiervan is de reclame voor Coca Cola Light in 

1994, waar een gespierde man in ontbloot bovenlijf als de sexy verleiding voor een groep 

vrouwelijke bediendes wordt afgebeeld (Lin, 1998). 

 

Stern (2003) stelt dat feministen advertenties vaak categoriseren als een punt van onderdrukking, 

als de drager van denigrerende beelden voor vrouwen door hen af te beelden als passieve objecten 

van de ‘male gaze’ (Stern, 1993). Vrouwen worden volgens hen als passieve objecten van lust 

getoond, aangestaard door mannen die de vrouwen beoordelen en controleren. Recentelijk werd 

volgens Stern (2003) ook het concept ‘female gaze’ geïntroduceerd (Schroeder & Zwick, 1999) in 

de reclame literatuur. Tegenwoordig wordt dus ook geclaimd dat mannen te vaak worden 

geërotiseerd, tot fetisj gemaakt en afgebeeld als kwetsbare objecten van lust. 

 



 

 

8 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

Erotische beelden van mannen zijn ontwikkeld om zowel vrije vrouwen, die hun eigen geld 

verdienen en spenderen, als nieuwe mannelijke consumenten aan te trekken. Mannen zijn hier niet 

altijd even tevreden mee. In Dahle & Greer (2003) vindt men een citaat van marketing researcher 

Linda Hodgson: „The men we spoke to were sick of being depicted as either a sex god with a six-

pack or a stupid Homer Simpson-like slob being made to look foolish by women. There was a 

feeling of being lost, of having no role models and seeing themselves in advertising as being 

emasculated to make women feel better‟ (geciteerd in Boggan, 2001, p.3). 

 

In recente jaren is het gebruik van geseksualiseerde beelden van mannen in reclame vaker een topic 

van onderzoek geworden (Bordo, 1999; Mosse, 1996). De essentie wordt in deze masterproef 

samengevat. 
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2. De ‘erotic male’ 

 

2.1 Ontwikkeling van de ‘erotic male’ 

 
The Advocate (een tijdschrift voor homo’s) toonde begin jaren 1980 aan dat homoseksuele mannen 

een aanzienlijke koopkracht hadden en mannelijke kledingdesigners profiteerden van  deze 

doelmarkt (Bordo, 1999). Kledingdesigners waren de eersten die begonnen met het gebruik van 

naakte mannelijke lichamen. Calvin Klein was de allereerste die in 1983 een advertentie voor 

ondergoed maakte waar de contouren van de penis van het model duidelijk zichtbaar waren (Stern, 

2003). 

 

Bordo (1999) stelt dat Calvin Klein de eerste was die de mogelijkheid en winstgevendheid erkende 

en exploiteerde van een ‘dual marketing approach’: „Images of masculinity that will do double (or 

triple or quadruple) duty with a variety of consumers, straight and gay, male and female, are not 

difficult to create in a culture like ours, in which the muscular, male body has a long and glorious 

aesthetic history. That‟s precisely what Calvin Klein was the first to recognize and exploit – the 

possibility and profitability of what is known in the trade as a “dual marketing” approach. Since 

then, many advertisers have taken advantage of Klein‟s insight.‟ (Bordo, 1999, p. 181-182). Velen 

zijn dus Calvin Klein’s voorbeeld gevolgd en in recente jaren zijn seksuele beelden van mannen, of 

de ‘erotic male’, sterk in aantal toegenomen, vooral in magazines voor mannen. In deze beelden 

representeert de ‘erotic male’ een fysisch en seksueel ideaal, waarbij een aantrekkelijke, gespierde 

man wordt gebruikt (Rohlinger, 2002). Zulke beelden zijn ongetwijfeld deels een antwoord op de 

economische trends van de voorbije 50 jaar, maar het is ook een product van culturele 

veranderingen (Rohlinger, 2002). Ten eerste heeft de ‘gay liberation movement’ namelijk sterk aan 

legitimiteit toegenomen  in de voorbije 2 decennia (Rohlinger, 2002). Deze beweging heeft het pad 

vrijgemaakt voor het normatieve ideaal van mannelijke schoonheid (Mosse, 1996), de discussie 

over homoseksualiteit in de pers gebracht (D’Emilio, 1998), een nieuwe lucratieve markt voor 

adverteerders geproduceerd en de Amerikaanse opinie ten opzichte van de status van de civiele 

vrijheden van homoseksuelen verruimd (Epstein, 1988). Ten tweede bestaat er ook een hypothese 

die stelt dat het feminisme ervoor gezorgd heeft dat vrouwen nu ook een rol spelen in traditionele 

mannelijke activiteiten (Pope, Olivardia, Borowiecki, & Cohane, 2001). Doordat mannen hun greep 

op de traditionele mannelijke rollen zijn verloren, worden hun lichamen relatief belangrijker als één 

van de weinige overlevingskenmerken die hun gender onderscheiden. Mannen gaan zich dus richten 

op gespierdheid omdat vrouwen meer en meer worden gelijkgesteld aan mannen in de maatschappij 

en gespierdheid dus gezien wordt als één van de weinig overgebleven culturele symbolen van 

mannelijkheid. Doordat de lichamen van mannen inderdaad belangrijker zijn geworden in 

vergelijking met hun belang als vechters, verdedigers van vrouwen of broodwinners, portretteren 
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reclames mannelijke beelden die meer blootstellen, namelijk gedeeltelijk of volledig naakte 

mannelijke lichamen (Pope, Olivardia, Borowiecki, & Cohane, 2001). Connel (2006) stelt dat een 

gespierd lichaam de esthetische norm is geworden zowel voor homo’s als voor hetero’s. 

 

Het belang van de ‘erotic male’ in advertenties reflecteert ook het verlangen naar de ontwikkeling 

om seksualiteit te bevrijden van zijn nauwe definitie. De ‘gay liberation movement’ daagt de 

traditionele definities van seksualiteit uit en moedigt de viering van het lichaam aan. Maar er zijn 

ook gevaren aan verbonden volgens Rohlinger (2002). „Hence, male objectification is a mixed bag. 

On the one hand, the sexualized images of men resonate in a homosexual audience as a celebration 

of the male form. From this vantage, the images are empowering. On the other hand, advertisers 

are less concerned with teasing out the relationship between liberation and sexuality and are more 

concerned with selling products to a target audience. From this  vantage, the gay liberation 

movement seems to be heading down the same road as feminism: commodification. Moreover, the 

mainstream media‟s translation of sexual liberation masks the social and psychological 

implications of objectifying men because these advertisements also tell sexually liberated women 

that it is “ok” to objectify the male body – just as men objectify female bodies.‟ (Rohlinger, 2002, p. 

71). 

 

Het onderzoek van Pope et al. (2001) kwam tot de conclusie dat vanaf de jaren 1980 het aantal 

mannelijke naakte mannen in reclame inderdaad sterk steeg, terwijl de proportie naakte vrouwen in 

reclame gelijk bleef. Bovendien werden vanaf eind de jaren ‘80 en begin jaren ‘90 naakte mannen 

gebruikt voor producten waar naaktheid niet relevant is (telefoons, meubels, likeur,…). De 

ontwerpers van zo’n advertenties geloven dat een naakt mannelijk lichaam ervoor zorgt dat 

vrouwen en mannen het product sneller zullen kopen. De toename van dit type advertenties doet 

volgens Pope et al. (2001) vermoeden dat dit een commercieel succes is. 

 

De ‘erotic male’ wordt meer en meer dé voorstelling die de mainstream opvattingen van 

mannelijkheid domineert (Rohlinger, 2002). Hieronder worden enkele kenmerken besproken. 

2.2  Kenmerken van de ‘erotic male’ 

 
Volgens Stern (2003) is de ‘erotic male’ een geobjectiveerd lichaam, net zoals vrouwen worden 

geobjectiveerd in reclame. Zowel mannen als vrouwen worden geacht te staren naar deze ‘erotic 

male’. De man wordt dus een passief lichaam, die afhankelijk is van de starende blik van anderen. 

Op deze manier krijgt de man te maken met passiviteit, kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Hierbij 

komt de vraag naar voren of mannen dezelfde weerstand ervaren ten opzichte van objectivering 

zoals vrouwen. Volgens Stern (2003) genereren advertenties die een penis als een object tonen om 
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naar te staren, te meten en te vergelijken en erover te fantaseren, vanzelfsprekend weerstand. Net 

zoals vrouwen rebelleerden tegen de reductie van hun lichaam naar een reeks seksuele delen, 

hebben ook mannen bezwaar tegen dezelfde behandeling van hun lichamen (Stern, 2003). 

 

De ‘erotic male’ heeft meestal een ongekende seksuele geaardheid. De identiteit van het mannelijk 

model is namelijk minder belangrijk dan zijn lichamelijkheid (Rohlinger, 2002). In de meeste van 

de beelden is het onduidelijk of het model zichzelf aanraakt of iemand anders, of zijn er geen 

aanrakingen. De adverteerders willen namelijk seksuele beelden creëren die zowel aantrekkelijk 

zijn voor heteroseksuele mannen en vrouwen als voor  homoseksuele mannen. Ze willen dus een 

breed publiek aanspreken. Als halfnaakte mannen vanuit een starend standpunt zouden worden 

afgebeeld alsof ze zichzelf aanraken is het mogelijk dat heteroseksuele mannen en vrouwen zich 

niet langer aangetrokken zouden voelen door het beeld en het product niet zouden kopen. Er zou 

dus  een reactie teweeg gebracht worden die een duale marketing aanpak volledig zou ondermijnen 

(Rohlinger, 2002). Het mannelijke lichaam is vaak een onbeschreven doek waarop de kijker zijn 

eigen mening kan projecteren. De kijker is vrij om zich het mannelijke lichaam in om het even 

welke seksuele situatie voor te stellen, heteroseksueel of homoseksueel. Op deze manier beledigen 

adverteerders de heteroseksuele mannelijke kijkers niet (Rohlinger, 2002). 

 

Mannelijke lichamen in advertenties spreken het publiek op verschillende manieren aan. Ten eerste 

is de boodschap soms agressief, uitdagend. Vele modellen staren de kijker koud aan. Bordo (1999) 

noemt dit ‘face-off masculinity’. De overwinning gaat naar de dominante strijdende partij in een 

spel van ‘wil tegen wil’, ‘who can stare the other man down?’. Face-off advertenties zijn nogal 

traditioneel in hun conceptie over mannelijkheid, behalve in de hoeveelheid onthulde huid. De penis 

is vaak opvallend, maar de aanwezigheid van de penis is eerder krijgshaftig dan sensueel. De 

emotionele equivalent van ‘face-off masculinity’ is ‘Never reveal weakness’. Doe alsof je zelfzeker 

bent, ook al voel je je onveilig. Dit zijn de ‘rocks’. Een andere, tweede mogelijkheid is volgens 

Bordo (1999) ‘the leaners’. Deze lichamen rusten, leunen bijna altijd tegen iets aan. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de advertentie voor Calvin Klein Escape. Deze advertentie, met een man die 

zichzelf verleidelijk aanbiedt aan de waarnemer, belooft ‘escape’. Vluchten van wat? Naar wat? 

Mannen klagen volgens Bordo (1999) dat ze al te vaak de initiatiefnemer voor seks moeten zijn, de 

doorzetter, degene van wie de seksuele ‘opvoering’ wordt verwacht. Misschien is de ‘escape’ van 

deze verplichtingen, naar de vrijheid toe te geven aan meer ontvankelijke pleziertjes, die normaal 

gezien gereserveerd zijn voor vrouwen. Het plezier, niet om naar iemand te staren maar het gevoel 

geliefkoosd te worden door de ogen van iemand anders. Degene zijn die wacht op het signaal, 

eerder dan diegene die het signaal moet geven (Bordo, 1999). Volgens Elliott & Elliott (2005) 

worden de mannen in reclame op een geobjectiveerde en gedepersonaliseerde manier 
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gerepresenteerd. Deze representatie geeft een gevoel van afstandelijkheid door de gedraaide 

hoofden en vermijdende ogen. 

 

Sinds de jaren 1980 verschijnen de naakte lichamen van mannen dus steeds vaker in reclame. 

Adverteerders presenteren een gelijkaardig geïdealiseerd lichaam zoals dat wordt gedaan bij 

vrouwen. Het boek van Pope, Phillips & Olivardia (2000) vermeldt dat meestal gebruik wordt 

gemaakt van mesomorfe lichamen; deze zijn sterk, gespierd en hard (Patterson & England, 2000). 

Verder worden deze lichamen gekenmerkt door brede schouders en een smalle taille (Pope, Phillips 

& Olivardia, 2000). Volgens het sociocultureel model  is er een sociale en culturele druk ten 

opzichte van het fysieke voorkomen van mannen. Deze socioculturele norm verlangt dat het ideale 

mannelijke lichaam lang, gespierd en mesomorf is (Davis, Dionne, & Lazarus, 1996; McCreary & 

Sasse, 2000). Dit ideaal is steeds vaker aanwezig in reclame, en wordt gezien als een belangrijke 

oorzaak van de recente stijging in ontevredenheid met het lichaam bij mannen (cfr. 9. ‘Effecten van 

sexual appeals’). Volgens Patterson & England (2000) worden ectomorfe lichamen, slank en licht 

gespierd, alleen gebruikt voor het adverteren van kledij. Endomorfe lichamen, zacht en rond, 

worden zelden gebruikt, alleen  als object van humor. Patterson & England (2000) stellen ook dat 

de mannelijke lichamen worden gebruikt ongeacht of ze relevant zijn voor de productcategorie die 

wordt geadverteerd (cfr. 7.1. ‘Manipulatie 1: Seksrelevant product vs seksirrelevant product’). 
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3. Theorieën rond de erotisering van modellen in reclame 

 

3.1 Effecten van ‘sexual appeals’ op het overtuigingsproces 

 

 
Het Elaboration Likelihood Model (ELM) voorziet een raamwerk om de rol van ‘sexual appeals’ 

in het overtuigingsproces te snappen (Petty, Cacioppo, Strathman, & Priester, 2005). Reichert, 

Heckler & Jackson (2001) vatten de theorie mooi samen: „According to ELM, persuasion can occur 

along a continuum of elaboration. Persuasion resulting from extensive issue-relevant thinking is 

referred to as central route processing; receivers engage in vigilant examination of message 

information, carefully scrutinize arguments, generate new arguments, and recall arguments from 

memory. As motivation and ability to engage in systematic elaboration is reduced (e.g., distraction 

or low involvement), receivers are less likely to engage in effortful elaboration and are, 

consequently, more likely to rely on peripheral cues or heuristics (e.g., positive affect, number of 

arguments) to guide decision making. Evidence suggests this process occurs in response to sexual 

ad appeals.‟ (Reichert, Heckler, & Jackson, 2001, p. 14). Met andere woorden, als de MAO 

factoren, namelijk ‘motivation’, ‘ability’ en ‘opportunity’, om systematische ‘elaboration’ aan te 

gaan, afnemen (bijvoorbeeld door afleiding of ‘low involvement’), zullen ontvangers sneller 

steunen op  perifere cues of heuristiek (bijvoorbeeld hun gevoel, beelden, het aantal argumenten,…) 

bij hun besluitvorming. Een respondent moet dus gemotiveerd (‘motivation’) én bekwaam 

(‘ability’) zijn én de geschikte kans (‘opportunity’) krijgen om stimuli systematisch en uitvoerig te 

verwerken. De opwinding die wordt veroorzaakt door ‘sexual appeals’ in advertenties wordt vaak 

geacht de aandacht van de consumenten te verzwakken, waardoor de cognitieve ‘elaboration’ 

vermindert en ‘sexual appeals’ dus perifeer verwerkt worden (Grazer & Keesling, 1995; Reichert, 

Heckler & Jackson, 2001). De affectieve reacties van waarnemers ten opzichte van de seksuele 

beelden als een heuristische cue zijn dus heel belangrijk om hun attitudes en gedragsintenties te 

weten te komen ten opzichte van het product (Dens, De Pelsmacker & Janssens, 2007a).  

 

Sengupta & Dahl (2008) stellen dat het nodeloze gebruik van seksuele beelden in reclame wordt 

aanzien als onethisch en oneerlijk. Volgens hen  leidt dit, zowel bij mannen als bij vrouwen, tot 

zwakkere attitudes ten opzichte van de advertentie. Dit is consistent met het invloedrijke 

persuasion knowledge model ontwikkeld door Friestad & Wright (1994). Dit model stelt dat 

consumenten een substantiële hoeveelheid kennis bezitten over de verschillende 

overtuigingstactieken die worden gebruikt door marketeers. Daardoor trekken consumenten 

negatieve conclusies uit tactieken die worden gezien als manipulatief of ongepast. Maar volgens 

Campbell & Kirmani (2000) vergt het proces om te beslissen of een overtuigende boodschap de 

ethische normen al dan niet overtreedt, met andere woorden het vormen van een attitude ten 
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opzichte van de boodschap, een grote cognitieve inspanning. Peracchio & Luna (2006) stellen dat 

moet worden opgemerkt dat de meeste consumenten niet veel tijd of inspanning spenderen aan het 

bekijken van een advertentie. Het is volgens Sengupta & Dahl (2008) daarom belangrijk de reacties 

op ‘sexual appeals’ te onderzoeken onder ‘thin slice processing’, wanneer  consumenten de 

advertentie bijvoorbeeld zien onder beperkte cognitieve capaciteit. Het onderzoeken van reacties 

onder beperkte capaciteit condities is niet enkel praktisch nuttig, maar is ook vanuit theoretisch 

perspectief informatief omdat zulke condities inzichten verschaffen in rechtstreekse, spontane 

affectieve reacties. Deze techniek wordt in dit onderzoek niet toegepast, maar kan wel een 

inspiratiebron zijn voor verder onderzoek. 

 

3.2 Effecten op ‘recall of brand name’ van waarnemers 

 

 
In Dens, De Pelsmacker & Janssens (2007a) staat een verwijzing naar twee gerelateerde theoretische 

benaderingen die worden gebruikt om de verwerkingseffecten van seks in reclame uit te leggen: 

information-processing (MacInnis & Jaworski, 1989) en het hiërarchie-van-effecten model 

(Lavidge & Steiner, 1961). Beide theoretische benaderingen nemen aan dat ontvangers van 

overtuigende communicatie deze lineair verwerken en een aantal fasen (awareness, attention, liking, 

comprehension, receptivity) doorlopen, met overtuiging als de ultieme uitkomst. Aandacht is een 

noodzakelijke (maar onvoldoende) conditie voor het leerproces en attitude- en gedragseffecten 

(Grazer & Keesling, 1995; Sheth, 1974). De emotionele opwinding die wordt opgewekt door 

naaktheid in reclame kan de communicatie effectiviteit verhogen, vooral in termen van de aandacht 

vestigen op de stimulus. Het kan tegelijkertijd resulteren in een zwakkere herinnering van het 

geadverteerde merk (Chestnut, LaChance, & Lubitz, 1977; Grazer & Keesling, 1995; Reichert & 

Lambiase, 2003) omdat de aandacht die wordt gevestigd aan de seksuele illustratie de 

verwerkingsmiddelen opgebruikt en de respondent afleidt, zodat niet op de merknaam wordt gelet 

(Edell & Staelin, 1986; MacInnis, Moorman, & Jaworski, 1991; Steadman, 1969). Dit wordt ook wel 

de ‘distraction hypothesis’ genoemd. Deze stelt  met andere woorden dat er een positief effect is 

van seksuele inhoud op de aandacht en het visuele coderen van de seksuele stimulus, ten nadele van 

het verwerken en het coderen van merkinformatie. In het onderzoek van Chestnut, LaChance & 

Lubitz (1977) zorgde de aanwezigheid van een ‘decorative model’ (cfr. figuur 2: product/model 

congruency, p. 26) wel voor een betere herinnering van informatie over het model. 
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3.3 Effecten op ‘body esteem’ en ‘self esteem’ van respondenten 

 

 
‘Social comparison theory’ (Festinger, 1954) voorspelt dat kijkers zich zullen vergelijken met de 

afgebeelde modellen in advertenties. Omdat hun lichamen in de meeste gevallen niet voldoen aan 

deze standaarden zal dit een negatief gevoel genereren. Mensen vergelijken zich volgens Festinger 

met anderen omdat ze zichzelf steeds willen verbeteren. Martin & Kennedy (1994) sommen drie 

motieven op die bestaan in de ‘social comparison processes’. Ten eerste is er de ‘self-evaluation’. 

Dit is een individu’s oordeel over waarden, of de geschiktheid van zijn/haar talenten, opinies en 

persoonlijke kenmerken. Ten tweede hebben ze het over ‘self-enhancement’. Dit zijn de 

vooringenomen pogingen van een individu om een positieve visie over zichzelf te behouden om het 

‘self-esteem’ te beschermen of te verhogen. Het derde motief is ‘self-improvement’. ‘Self-

improvement’ omvat de pogingen van een individu om te leren hoe te verbeteren of om 

geïnspireerd te zijn om een bepaalde eigenschap te verbeteren.  Festinger zag ‘social comparison’ 

als een proces dat grotendeels gecontroleerd en gestuurd wordt door het individu zelf om de 

behoeften van het individu te dienen (Gulas, & McKeage, 2000). Meer recent onderzoek suggereert 

volgens Gulas & McKeage (2000) dat ‘social comparison’ een grotendeels automatisch proces is 

(Lyubomirsky & Ross, 1997) en dat de aard en context van de vergelijkingen opgelegd kunnen zijn 

door de omgeving (Sirgy, 1998; Steil & Hay, 1997), inclusief ongewenste vergelijkingen (Sirgy, 

1998). Met andere woorden, terwijl een individu kiest bepaalde vergelijkingen te maken met 

geselecteerde doelwitten, zullen andere vergelijkingen opgelegd worden door de situatie (Sirgy, 

1998). Gibbons & Buunk (1999) vonden bewijs dat praktisch iedereen zich van tijd tot tijd inlaat 

met ‘social comparison’. De omgeving kan een brede waaier van vergelijkingen afdwingen. In 

bepaalde omstandigheden zal men te maken krijgen met ‘downward comparisons’, het zichzelf 

vergelijken met anderen die ondergeschikt zijn of minder welvarend zijn dan zichzelf,  in andere 

omstandigheden met ‘upward comparisons’. Dit zijn vergelijkingen met anderen die het beter 

hebben op 1 of meerdere dimensies, zoals de meeste modellen in advertenties. Over het algemeen 

zijn ‘downward comparisons’  zelfversterkend, terwijl ‘upward comparisons’ meestal bedreigend 

zijn voor het zelfvertrouwen en welzijn (Lyubomirsky & Ross, 1997). Wanneer mensen een 

‘upward comparison’ maken, met andere woorden, zichzelf meten met mensen die beter scoren op 

een bepaald aspect, leidt dit meestal tot een vermindering in zelfvertrouwen en body esteem 

(Birkeland, Thompson, Herbozo, Roehrig, Cafri, & van den Berg, 2005; Spitzer, Henderson & 

Zivian, 1999). Maar het kan ook ik-versterkend zijn omdat gelijkstelling met de 

vergelijkingsdoelwitten inspiratie en motivatie verschaft voor ‘self-enhancement’ (Collins, 1996). 

Ook Lyubomirsky & Ross (1997) merkten de potentiële dreiging op van ‘upward comparisons’ 

voor het welzijn en zelfachting. Verschillende studies hebben aangetoond dat beroemdheden en 

modellen in de media vaak worden gebruikt als ‘social comparison standard’ (Groesz, Levine & 
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Murnen 2002; Strahan, Wilson, Cressman & Buote, 2006). Volgens Martin & Kennedy (1994) 

kunnen alle drie de hierboven besproken motieven dienst doen wanneer ‘upward comparisons’ 

worden gemaakt. ‘Self-evaluation’ doet dienst wanneer men zichzelf evalueert met een hogere 

standaard. ‘Self-improvement’ doet dienst wanneer men leert van de superieure andere. En 

tenslotte, wanneer men vergelijkbaarheid veronderstelt op omringende dimensies kan de ‘upward 

comparison’ ‘self-enhancing’ zijn. Bij ‘downward comparisons’ kunnen alle drie de motieven 

dienst doen, maar ze komen het meeste voor met ‘self-enhancement’ als doel. Wanneer men zich 

vergelijkt met inferieure anderen kan men namelijk het ‘self-esteem’ beschermen of verhogen. 

Martin & Kennedy (1994) hebben het ook over ‘similar comparisons’, wanneer men zich vergelijkt 

met anderen die vergelijkbaar zijn op het kenmerk dat in vraag wordt gesteld. Ook hier kunnen alle 

drie de motieven dienst doen, maar het meest voorkomende motief is ‘self-evaluation’. In de 

context van reclame, gegeven dat modellen een ideaal (en onrealistisch) beeld van schoonheid 

representeren, zal men dus vaak te maken krijgen met ‘upward comparison’. 

 

Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009) stellen het ‘harm-based perspective’ voor (Ciclitira, 

2004). Dit perspectief stelt dat advertenties die modellen afbeelden van het tegenovergestelde 

geslacht als seksobjecten, ook een verhoging zullen inhouden op het bewustzijn van en zorgen over 

de waarnemer zijn/haar eigen lichaam. Verder stellen Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009) dat, 

consistent met de ‘social comparison theory’, wordt verwacht dat blootstelling aan aantrekkelijke 

modellen in advertenties een nadelig effect zal hebben op het ‘body esteem’ van de participanten, 

vooral wanneer de modellen schaars gekleed zijn. Advertenties die expliciet het lichaam tonen van 

een model, verhogen de standaard waardoor mannen en vrouwen mogelijk minder tevreden zijn 

over hun eigen lichaam. Er wordt dus een uitgesprokener effect verwacht op ‘body dissatisfaction’ 

wanneer de modellen meer onthullend gekleed zijn. De ‘objectification theory’ (Aubrey, 2006) 

stelt dat Westerse maatschappijen het (vooral vrouwelijk) lichaam seksueel objectiveren, en dit kan 

een hoger niveau van ‘body self-consciousness’ creëren bij (vooral jonge) mensen. Seksualisering 

en objectivering kan leiden tot heel wat negatieve emotionele gevolgen, zoals schaamte, angst en 

zelfs walging van het eigen lichaam (cfr 9.2. ‘Effecten op ‘body esteem’ en ‘self esteem’ van 

mannen’). 

 

Gulas & McKeage (2000) verwijzen naar de ATSCI (Attention To Social Comparison 

Information) schaal. Deze schaal werd ontwikkeld als deel van een poging tot het meten van ‘self-

monitoring’. ‘Self-monitoring’ is de neiging het eigen gedrag aan te passen aan de sociale 

richtlijnen in plaats van zich te gedragen naar de eigen attitudes en overtuigingen. Individuen die 

hoog scoren op de ATSCI schaal hechten veel belang aan wat anderen denken van hen. Zij gaan 

sneller gehoorzamen aan normatieve druk, in vergelijking met individuen die laag scoren op de 

ATSCI schaal (Bearden & Rose, 1990). Gulas & McKeage (2000) verwachtten dus dat ATSCI een 
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modererend effect heeft op de relatie tussen geïdealiseerde beelden en zelfevaluaties. Hun 

hypothese ‘Advertising containing idealized images of either physically attractive males or 

physically attractive females will have a larger effect on respondents high in ATSCI than on 

respondents low in ATSCI’ werd ondersteund. ATSCI is met andere woorden negatief geassocieerd 

met self-esteem (eigenwaarde) en de zelf waargenomen fysieke aantrekkelijkheid. Verder blijkt 

ATSCI het effect van de advertenties te matigen. Maar het effect is niet altijd groter, zoals men 

eerst poneerde. Soms is het effect verschillend in richting voor respondenten met een hoge en lage 

ATSCI score. Wanneer respondenten beelden zagen van aantrekkelijke mannen, ervoeren 

respondenten die hoog scoren op ATSCI effecten die tegengesteld waren aan de verwachtingen 

(hogere zelf waargenomen aantrekkelijkheid in de experimentele conditie), terwijl diegene die laag 

scoren op ATSCI effecten ervaren zoals algemeen voorspeld. Dit kan volgens Gulas & McKeage 

(2000) te wijten zijn aan een ‘ego-defensive mechanism’ die respondenten gebruiken wanneer ze 

beelden van aantrekkelijke mannen evalueren. Wanneer ze het model uitlachen en belachelijk 

maken kan dit de ‘self-rating’ verhogen. De exacte natuur van de effecten varieert, en verder 

onderzoek is nodig om deze interacties te verduidelijken (Gulas & McKeage, 2000). De ATSCI 

schaal werd ook in dit onderzoek opgenomen en verder onderzocht. 
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4. Causale dynamiek van attitudevorming 

 

 

 
Een attitude, een individu’s interne evaluatie van een object zoals een geadverteerd product, is een 

belangrijk concept  in marketingonderzoek. Er zijn volgens Mitchell & Olson (1981) twee redenen 

voor deze langdurige interesse. Ten eerste zijn attitudes vaak relatief stabiele en blijvende neigingen 

naar gedrag. Attitudes zijn dus hulpvolle voorspellers van consumenten hun gedrag ten opzichte 

van een product of dienst. Ten tweede heeft de sociale psychologie verschillende theoretische 

modellen (Rosenberg, 1956) voorzien voor het attitudeconcept. Deze theoretische kaders hebben 

veel van het attitudeonderzoek in marketing gestimuleerd. Om de bruikbaarheid van het 

attitudeconcept te verhogen, moeten marketeers volgens Mitchell & Olson (1981) een duidelijker 

begrip ontwikkelen van de causale determinanten van attitudevorming en attitudeverandering. Een 

beter begrip van de causale dynamiek van attitudevorming helpt marketingonderzoekers niet enkel 

in het meten van de gedragsimpact van marketing variabelen, maar helpt managers ook een 

effectievere marketingstrategie te ontwikkelen. 

 

Mitchell & Olson (1981) suggereerden dat visuele en emotionele effecten van reclame kunnen 

worden bemiddeld door de ‘attitude towards the ad’ (Aad) van de consument. Deze Aad kan een 

onafhankelijk effect hebben op de ‘attitude towards the brand’ (Ab) (cfr. figuur 1: Observed 

mediators of advertising content on cognitive variables). Overtuigingen over productattributen zijn 

belangrijke bemiddelaars van het effect van een advertentie op attitudes, maar dus niet de enige. De 

‘attitude toward the ad’ heeft ook een indirecte invloed op de attitudevorming. De resultaten van 

Mitchell & Olson (1981) weerleggen én bevestigen Fishbein’s basisbewering dat overtuigingen 

(beliefs) attitudes veroorzaken. Hoewel overtuigingen (beliefs) over de productattributen 

bemiddelen in de effecten op de attitude zoals in Fishbein’s attitudetheorie, doen deze 

overtuigingen dit dus niet alleen. Een andere potentiële bemiddelaar is de Aad-maat.  

 

Figuur 1: Observed mediators of advertising content on cognitive variables. 

(Bron: Mitchell & Olson, 1981, p. 327) 
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Een vervolgstudie door Mitchell (1986) onderzocht het effect van visuele componenten van 

advertenties op de ‘attitude toward the brand’ en ‘attitude toward the ad’. Visuele elementen van 

advertenties kunnen volgens deze studie de ‘attitude toward the brand’ beïnvloeden op twee 

manieren. Ten eerste kunnen consumenten conclusies maken over het geadverteerde merk 

gebaseerd op de visuele informatie die wordt gegeven.  Deze gevolgtrekkingen zullen 

achtereenvolgens resulteren in de vorming van of verandering van overtuigingen over het 

geadverteerde merk. Ten tweede, wanneer het visuele element positief of negatief wordt 

geëvalueerd, kan dit een effect hebben op de ‘attitude toward the brand’ die werkzaam is door de 

‘attitude toward the ad’. 
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5. De verschillen tussen mannen en vrouwen 

 
 

5.1 Attitude ten opzichte van seks en/of naaktheid in reclame 

 

 
Vooraleer  dieper wordt  ingegaan op deze materie moet eerst worden opgemerkt dat veel van de 

studies rond dit onderwerp enkel gebruik maakten van vrouwelijke modellen, en dus niet van 

mannelijke modellen (Jones, Stonaland & Gelb, 1998). Dit kan een effect hebben op de attitude van 

vrouwen ten opzichte van seks en naaktheid in reclame, vanwege de seksuele voorkeur voor het 

mannelijke geslacht. 

 

Verschillende studies stellen dat erotische reclame een effectieve manier is bij mannen als 

doelgroep,  maar dat vrouwen vaker negatief reageren  ten opzichte van seks en/of naaktheid in 

reclame, ongeacht het geslacht van het model (Geuens & De Pelsmacker, 1998; Messaris, 1997). 

Dit is volgens Dens, DePelsmacker & Janssens (2007a) te verklaren door geslachtsspecifieke 

conditionering (Campbell & Kirmani, 2000) en door een meer extensieve verwerking van de 

reclame. Zelfs bij een reclame met enkel mannelijke modellen prefereren vrouwen de naakte versie 

niet (Dens, De Pelsmacker & Janssens, 2007a). Ook in het eigen onderzoek van Dens, De 

Pelsmacker & Janssens (2007a) hielden vrouwen inderdaad niet zo van de naaktheid in de reclames. 

Mannen reageerden hier eerder onverschillig (in plaats van positief) ten opzichte van naaktheid in 

advertenties, wat verschillend is van vorig onderzoek. Ze reageerden zelfs negatief wanneer enkel 

een mannelijk schaars gekleed model werd gebruikt. Alleen wanneer een mannelijk én vrouwelijk 

model werd gebruikt, hadden mannen een lichte voorkeur voor de naakte versie. 

 

Reichert (2002) noemt dit het ‘sex-of-respondent main effect’, zijnde dat mannelijke respondenten 

over het algemeen positiever evalueren ten opzichte van naaktheid in reclame. Er zijn dus minder 

negatieve reacties wanneer naakte vrouwen worden gericht op mannen als doelgroep dan wanneer 

ongeklede mannen worden gericht naar vrouwen toe (Reichert, 2002). Een verklaring hiervoor kan 

zijn dat de vrouwelijke capaciteit voor zorgvuldige verwerking groter is dan die van mannen 

(Chamblee, Gilmore, Thomas, & Soldow, 1993; Darley & Smith, 1995; Putrevu, 2004), waardoor 

het dus mogelijk is dat vrouwen beter de onderliggende motieven van de adverteerder zien en meer 

betekenis toekennen aan erotische beelden in reclame in vergelijking met mannen. Vrouwen staan 

dus sceptischer tegenover deze erotische beelden. Mannen zijn waarschijnlijk meer vatbaar voor 

perifere effecten van de visuele appeal, terwijl vrouwen minder vatbaar zijn voor heuristiek. Met 

andere woorden, meer extensieve behandeling van de reclame kan  ervoor zorgen dat vrouwen meer 

beledigd zijn door erotiek in advertenties dan mannen (Pope, Voges & Brown, 2004). 
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5.2 Attitude ten opzichte van naakte modellen van hetzelfde geslacht of het 

tegenovergestelde geslacht 

 

 
Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat mannen en vrouwen modellen prefereren van 

het tegenovergestelde geslacht over modellen van hetzelfde geslacht, vooral voor naakte modellen 

(Baker & Churchill, 1977; Belch, Holgerson, Belch & Koppman, 1982; Jones, Stanaland & Gelb, 

1998;  LaTour, 1990;  LaTour & Henthorne, 1993; Peterson & Kerin, 1977; Sciglimpaglia, Belch & 

Cain, 1979; Simpson, Horton & Brown, 1996; Smith, Haugtvedt, Jadrich, & Anton, 1995). 

 

Simpson, Horton & Brown (1996) voerden een gedeeltelijke replicatie uit van Peterson & Kerin’s 

(1977) studie (cfr. 7.1 ‘Manipulatie 1: Seksrelevant product vs seksirrelevant product’). Zij 

gebruikten een mannelijk model in plaats van een vrouwelijk model. Ook hier reageerden vrouwen 

positiever dan mannen naarmate meer van het lichaam van het mannelijke model werd getoond. Ze 

concludeerden dat het gebruik van een mannelijk model een positievere ‘attitude towards the ad’, 

‘attitude towards the brand’ en stemming opwekt bij vrouwen dan bij mannen. De affectieve reactie 

die wordt opgewekt bij het zien van reclame met modellen van hetzelfde geslacht zal eerder 

negatief zijn dan de affectieve reactie die wordt opgewekt door modellen van het andere geslacht. 

Dit noemen ze het ‘opposite sex effect’ of het ‘sex-of-respondent effect’, niet te verwarren met het 

‘sex-of-respondent main effect’ (cfr. 5.1. ‘Attitude ten opzichte van seks en/of naaktheid in 

reclame’). Caballero, Lumpkin & Madden (1989) gebruikten aantrekkelijke modellen, maar zonder 

‘sexiness’ en vonden zo andere resultaten. Zij vonden namelijk geen ‘opposite sex effect’ voor 

aantrekkelijkheid zonder ‘sexiness’. De affectieve reactie die wordt opgewekt bij het zien van de 

reclame met een gewoon aantrekkelijk model van hetzelfde geslacht is hier niet noodzakelijk 

negatief. Dit wijst er volgens hen dus op dat de ‘sexiness’ van het model, en niet enkel  

aantrekkelijkheid, het ‘opposite sex effect’ stuurt.   

 

Ook volgens Sciglimpaglia, Belch & Cain (1979) evalueren mannen mannelijke naaktheid pover 

terwijl vrouwen deze mannelijke naaktheid algemeen positief beoordelen, en vice versa voor 

vrouwelijke naaktheid. Bijna alle studies rapporteren een sterke aversieve reactie ten opzichte van 

naaktheid bij modellen van hetzelfde geslacht, vooral met stijgende explicietheid (Belch, 

Holgerson, Belch & Koppman, 1982; Sciglimpaglia, Belch & Cain, 1979). Reichert (2002) 

vermeldt dat hoewel respondenten naaktheid bij het tegenovergestelde geslacht beter evalueren dan 

bij hetzelfde geslacht, het wel lijkt dat vrouwen seksuele beelden van vrouwen beter evalueren dan 

mannen de seksuele beelden van mannen evalueren. 
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In het onderzoek van Dens, De Pelsmacker & Janssens (2007a) prefereerden mannen en vrouwen 

advertenties met modellen van het andere geslacht, vooral wanneer de modellen schaars gekleed 

zijn. Vrouwen reageerden wel eerder negatief ten opzichte van het merk wanneer een mannelijk 

model werd getoond in de hoogste graad van naaktheid. Dit heeft volgens Dens, De Pelsmacker & 

Janssens (2007a) waarschijnlijk te maken met hun minder positieve attitude ten opzichte van 

naaktheid in reclame (cfr 5.1. ‘Attitude ten opzichte van seks en/of naaktheid in reclame’). Uit hun 

onderzoek blijkt ook dat het gebruik van geklede heteroseksuele koppels een uitstekende strategie is 

om een gemengd publiek (mannen en vrouwen)  aan te spreken. Een homoseksueel koppel van het 

andere geslacht zal ook eerder negatieve effecten hebben (Dens, De Pelsmacker & Janssens, 

2007a). 

 

Ook in dit onderzoek wordt onderzocht of vrouwen een positievere attitude hebben ten opzichte van 

de advertentie dan de mannen. 
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6. Niveau van naaktheid en/of erotiek 

 

 
Reichert (2002) vermeldt het onderzoek van Soley & Reid (1988) en Reichert, Lambiase, Morgan, 

Carstarphen & Zavoina (1999). Soley & Reid (1988) vergeleken de hoeveelheid kleren die 

modellen droegen in 6 bekende magazines over twee decennia (Cosmopolitan, Redbook, Esquire, 

Playboy, Newsweek & Time). Vrouwen waren opwindend gekleed, gedeeltelijk gekleed of naakt in 

31% van de advertenties in 1964 in vergelijking met reeds 35% in 1984. Zes procent van de 

mannelijke modellen waren opwindend gekleed in 1964 en 14 % (meer dan het dubbele) in 1984. 

Reichert,  Lambiase, Morgan, Carstarphen, & Zavoina (1999) vonden dat 40% van de vrouwen in 

1993 schaars gekleed waren en 18% van de mannen. Modellen in advertenties zijn dus, volgens 

deze gegevens, vaker schaars gekleed of naakt dan vroeger. Het is ook zo dat vooral vrouwelijke 

modellen zo worden afgebeeld, hoewel ook het aantal mannelijke schaars geklede modellen stijgt. 

Maar is deze keuze voor schaars gekleed of naakt wel gegrond? Verkiezen consumenten 

advertenties met een hoger niveau van naaktheid en/of erotiek? 

 

In het onderzoek van Dens, De Pelsmacker & Janssens (2007a) komt naar voren dat er significant 

minder wordt gehouden van de reclames met schaars geklede modellen in vergelijking met de 

advertenties met geklede modellen. De schaars geklede modellen hadden daarenboven een negatief 

effect op de ‘attitude toward the brand’, de ‘attitude toward the ad’ en op de  merkherinnering. Ook 

LaTour, Pitts & Snook-Luther (1991) vonden dat wanneer het niveau van naaktheid of erotiek 

wordt verhoogd, de bedoelde communicatie effecten ofwel negatief worden ofwel verdwijnen. 

Daarenboven vond Steadman (1969) dat hoewel naaktheid de aandacht kan verhogen, er een betere 

merkherinnering (‘brand recall’) is bij niet-seksuele printadvertenties na 7 dagen (niet bij 

onmiddellijke recall), in vergelijking met seksuele printadvertenties (cfr. 3.2. ‘Effecten op ‘recall of 

brand name’ van waarnemers’). Maar in het onderzoek van Steadman (1969) kwam ook naar boven 

dat personen met een gunstige attitude ten opzichte van het gebruik van seksuele illustraties in 

advertenties een hogere herinnering van de merknaam vertoonden wanneer deze werd vergezeld 

door seksuele illustraties. Belch, Holgerson, Belch & Koppman (1982) poneerden in hun onderzoek 

dat naaktheid als beledigender werd gezien dan andere advertenties. Vooral vrouwen hebben een 

negatieve attitude ten opzichte van het gebruik van seksuele stimuli (cfr. 5.1. ‘Attitude ten opzichte 

van seks en/of naaktheid in reclame’). Soley & Kurzbard (1986)  besluiten dat de empirische 

bewijzen erop duiden dat seksuele inhoud in printadvertenties minder effectief is dan niet-seksuele 

inhoud. Alsmede stellen Grazer & Keesling (1995) dat het gebruik van aseksuele stimuli, eerder 

dan hogere niveaus van seksuele stimuli, over het algemeen effectiever is in het beïnvloeden van 

‘brand recall’. Hogere niveaus van seksuele stimuli leiden waarschijnlijk de aandacht af van de 

merknaam naar de seksuele inhoud van de advertentie. De aandacht die wordt besteed aan de 
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seksuele afbeelding leidt de aandacht af van de merknaam. Een marketeer test dus best de 

geschiktheid van ‘sexual appeals’ voor een gegeven product alvorens te beslissen over de mate van 

seksuele intensiteit. Grazer & Keesling (1995) stellen wel dat seksuele stimuli boven het aseksuele 

niveau hogere niveaus teweegbrengen van ‘Purchase Intention’ (PI). De mate waarin men de 

intentie heeft een product aan te kopen is dus hoger wanneer een merk wordt gepromoot op het 

geschikte niveau van seksuele intensiteit. Peterson & Kerin (1977)  vonden in hun onderzoek dat de 

advertentie met het naakte model als het minst aanlokkelijk werd gezien, het product als het laagste 

van kwaliteit en het bedrijf als het minst eervolle. Ook Sciglimpaglia, Belch & Cain (1979) vonden 

gelijkaardige negatieve effecten van naaktheid op de effectiviteit van reclame. Suggestieve 

advertenties (die koppels afbeeldden) werden beschuldigd van weinig smaak en werden als 

beledigend gezien voor vrouwen. 

 

Een beperkt aantal andere  studies vinden tegenovergestelde resultaten, namelijk een voorkeur voor 

advertenties met seksueel, fysiek aantrekkelijke modellen van het tegenovergestelde geslacht 

(Kahle & Homer, 1983; Baker & Churchill, 1977; Reid & Soley, 1983). In het onderzoek van Reid 

& Soley (1983) daalde de ‘attention-getting value’ van een advertentie voor mannelijke lezers 

wanneer het modeltype veranderde van alleen een vrouwelijk model, naar een koppel, naar alleen 

een mannelijk model. 

 

Er wordt verder in deze masterproef dieper ingegaan op de positieve en negatieve effecten van 

sexual appeals in reclame (cfr. 9. ‘Effecten van sexual appeals’). 
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7. Theoretische toelichting bij de twee manipulaties in het experimenteel 

design 

 

 
Het onderzoek van deze masterproef is een experimenteel design dat bestaat uit 4 verschillende 

condities op basis van 2 verschillende manipulaties (2 x 2) die hier theoretisch worden gestaafd. 

 

7.1 Manipulatie 1: Seksrelevant product vs seksirrelevant product 

 

 
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de vraag hoe mannen en vrouwen reageren op het 

gebruik van seksuele beelden in reclame, wanneer het seksuele beeld weinig te maken heeft met het 

product dat wordt geadverteerd en/of onnodig expliciet is.   

 
Seks wordt gebruikt voor verschillende types producten. Modellen in provocatieve poses en 

onthullende kledij worden vaak gebruikt in advertenties voor parfums, kledij en accessoires, beauty 

producten, tabak en alcoholische dranken. Seks wordt daarentegen amper gebruikt in advertenties 

voor financiële services, geneesmiddelen, en computers (Reichert, 2002). Soms is het gebruik van 

naakte modellen of seks in reclame te verantwoorden door het soort product (bijvoorbeeld lingerie), 

in andere gevallen kan men twijfelen of  het gebruik van naaktheid en seks wel de beste 

marketingstrategie is om het product aan de man te brengen (bijvoorbeeld banken) (Reichert, 2002). 

 

Peterson & Kerin (1977) voerden een onderzoek waarin ze naakte modellen gebruikten voor een 

seksrelevant product (body oil) of een seksirrelevant product (ratchet set). Ze concludeerden uit hun 

verzamelde gegevens dat de doeltreffendheid van seksueel stimulerend materiaal in reclame 

significant beïnvloed wordt door zijn geschiktheid. Zowel mannen als vrouwen houden niet van 

advertenties waar het seksuele beeld enkel een prikkelende functie heeft. Deze studie raadt aan 

aandacht te besteden aan de congruentie tussen het soort product en het model in een advertentie 

(cfr. figuur 2: product/model congruency). In de vragenlijst van dit onderzoek wordt ook naar de 

geloofwaardigheid en geschiktheid van het naakte model voor het geadverteerde product (snack of 

body lotion) gevraagd.  

 

 De product/model congruentie kan worden voorgesteld als een continuüm. Aan het ene extreme 

heeft het model een communicatieve rol: zijn/haar aanwezigheid maakt integraal deel uit van het 

overbrengen van de gewenste boodschap. Het uitbuitende (exploitive) einde van het continuüm 

wordt weergegeven door ‘cheesecake’ en ‘beefcake’ advertenties, waarin respectievelijk het 

vrouwelijk en mannelijk model enkel een prikkelende functie heeft. In het midden van het 

continuüm vervult het model een decoratieve rol, noch strikt communicatief, noch uitbuitend. Dit is 
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volgens Peterson & Kerin (1977) misschien de meest gangbare rol van een model in een 

advertentie.  

 

Figuur 2: Product/Model congruency 

(bron: Peterson & Kerin, 1977, p.62) 

 

                                                    Functional role of model 

          Communicative                         Decorative                                           Exploitive                                         

          High congruency                                                                          Low congruency 

 

In het artikel van Severn, Belch & Belch (1990) staat er een verwijzing naar de studie van 

Richmond & Hartman (1982). Zij vonden in hun onderzoek dat de herinnering van de merknaam 

gelinkt is aan de relevantie van de ‘sexual appeal’ aan het product. De merknaam herinnering was 

significant lager wanneer de seksuele inhoud in de advertentie niet functioneel gerelateerd was aan 

het product, in vergelijking met wanneer de seksuele inhoud wel gelinkt was aan het product. 

Functionele ‘sexual appeals’, die congruent zijn met de natuur en/of het gebruik van het product, 

leveren dus de hoogste ‘ad recall’ niveaus op. Ongepaste ‘sexual appeals’ (incongruent met het 

product) resulteren in de laagste ‘ad recall’. In dit onderzoek ging het om een openbaar nutsbedrijf 

en een voedselpromotie organisatie (niet functioneel gerelateerd) en condooms en bh’s (wel 

functioneel gerelateerd). Congruentie tussen het product en de seksuele informatie kan dus het 

coderen van een advertentie beïnvloeden. De effectiviteit van de advertentie wordt verhoogd door 

een natuurlijke harmonie tussen het product en de ‘sexual appeal’ in de advertentie. Wanneer een 

advertentie als ongepast wordt beschouwd veroorzaakt deze een lage ‘recall’. 

 

Ook Reichert (2002) stelt dat de evaluaties positiever zijn voor een relevant product, vooral 

wanneer de explicietheid verhoogt.  Wanneer de naaktheid verhoogt in advertenties voor irrelevante 

producten, verslechtert de evaluatie van de advertentie, het merk en de fabrikant (Reichert, 2002). 

Hoe groter de link tussen de seksuele inhoud en het product, hoe beter de evaluatie. 

 

Nelson & Paek (2008) merken op dat advertenties voor congruente producten in hun studie hogere 

niveaus van vrouwelijke en mannelijke naaktheid vertonen dan advertenties voor andere producten. 

In veel van de landen die werden bestudeerd geldt dit patroon. Met andere woorden, advertenties 

voor zogenaamde congruente producten (bijvoorbeeld. cosmetica, mode), die passen bij het beeld 

van de woordvoerder, zullen hogere niveaus van naaktheid van het model accepteren dan niet-

congruente producten (bv. computers, financiële producten), zelfs doorheen landen die 

verschillende seksuele normen of reglementering hebben. Deze bevindingen passen volgens Nelson 

& Paek (2008) bij vorig onderzoek dat aantoonde dat waargenomen congruentie of relevantie van 
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naaktheid voor het product en voor de woordvoerder tot meer positieve evaluaties van de 

advertentie kan leiden (zoals bij Reichert, 2002).  

 

Baker & Churchill (1977) manipuleerden de mate van aantrekkelijkheid van het model. Ze vonden 

dat aantrekkelijke modellen een hogere score op gedragsintentie produceerden wanneer het product 

seksueel relevant was dan wanneer het product seksueel irrelevant was. De mate van 

aantrekkelijkheid van het model is de tweede manipulatie in dit experimenteel design die hieronder 

verder wordt toegelicht.  

 

7.2 Manipulatie 2: Fysieke aantrekkelijkheid van het model 

 

 
Volgens Gulas & McKeage (2000) hebben mensen een bijna automatische neiging om een persoon 

te categoriseren als aantrekkelijk of onaantrekkelijk, gebaseerd op een algemene sociale 

overeenkomst over hoe we er zouden moeten uitzien. Het is volgens hen ook meermaals 

aangetoond dat blootstelling aan mediabeelden met aantrekkelijke modellen een onrealistische 

vergelijkingsstandaard creëert voor mannen en vrouwen (Richins, 1991). Volgens Martin & Gentry 

(1997) spelen de massamedia een belangrijke rol in het beïnvloeden van de perceptie van de 

consument van wat een aanvaardbaar niveau is van fysieke aantrekkelijkheid. Deze perceptie kan 

een negatief effect hebben op de mentale en fysieke gezondheid van mensen (vooral adolescenten). 

Het gebruik van heel aantrekkelijke modellen in advertenties is dus een bekommernis geworden 

rond ethiek in reclame. 

 

Volgens Lin (1998) is het belang van fysieke aantrekkelijkheid voor communicatie-effectiviteit en 

attitudeverandering reeds meermaals aangetoond (o.a. Chaiken, 1979). De fysieke aantrekkelijkheid 

van een persoon wekt positieve emotionele antwoorden op tijdens het eerste contact (Miller, 1970). 

Aantrekkelijke personen worden als meer begeerlijk, sociaal aanvaardbaar, respectabel en 

invloedrijker gezien dan hun minder aantrekkelijke tegenhanger (Kleck, Richardson & Ronald, 

1974). Patzer (1985) gaat een stap verder en stelt dat de fysieke aantrekkelijkheid van een 

boodschapper de effectiviteit van een boodschap bepaalt en dus ook de marketing resultaten.  

 

Een fysiek aantrekkelijke persoon representeert als het ware een ongeconditioneerde stimulus, 

mensen reageren namelijk positief ten opzichte van aantrekkelijke individuen. Wanneer deze 

ongeconditioneerde stimulus wordt geassocieerd met een geconditioneerde stimulus of een neutraal 

object zoals een verbruiksproduct krijgen we niet alleen dezelfde positieve affectieve reactie ten 

opzichte van het product maar ook een overeenkomstige evaluatieve reactie, namelijk de 

bereidwilligheid om het product aan te kopen (Caballero, Lumpkin & Madden, 1989). 
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Het gebruik van zeer aantrekkelijke modellen wordt door sommige auteurs als effectief gezien om 

de verkoop te verhogen, maar er is geen consistente ondersteuning van deze visie in de 

marketingliteratuur (Tsai & Chang, 2007).  De impact van fysiek aantrekkelijke modellen op 

consumenten hun aankoopgedrag blijft volgens Joseph (1982) nogal onduidelijk. Bower & 

Landreth (2001) merken positieve effecten op van het gebruik van aantrekkelijke woordvoerders in 

advertenties, maar stellen dat HAMs (‘highly attractive models’) niet voor alle producten de meest 

effectieve keuze is. Kahle & Homer (1983) vonden een betere merkherinnering (brand recall) met 

fysiek aantrekkelijke beroemdheden dan met onaantrekkelijke beroemdheden. Ook Kamins (1990) 

bevestigde  de effectiviteit van het gebruik van aantrekkelijke beroemdheden in reclame omdat ze 

een meer positieve attitude creëren ten opzichte van de advertentie (met een aantrekkelijk product). 

 

Bower (2001) daarentegen, merkte op dat zeer aantrekkelijke modellen de effectiviteit van 

advertenties kunnen verminderen omdat potentiële klanten hun zelfvertrouwen kwijtraken wanneer 

ze zichzelf vergelijken met de modellen. De studie van Tsai & Chang (2007) vond dat gewone 

aantrekkelijke modellen significant effectiever zijn dan heel aantrekkelijke modellen, zowel voor 

vrouwelijke als voor mannelijke adolescenten. Naaktheid en erotische inhoud verhogen de aandacht 

van de consument voor  de advertentie, maar verhogen niet noodzakelijk de herinnering of positieve 

attitudes ten opzichte van het merk (Alexander & Judd, 1986). Hoewel heel vaak erg aantrekkelijke 

personen worden gebruikt in reclame is er dus ook meer en meer bewijs dat schoonheid geen 

significante factor is in het teweegbrengen van gedragsflexibiliteit (Caballero, Lumpkin & Madden, 

1989). Hoewel sommige studies suggereren dat respondenten positieve gevoelens hebben ten 

opzichte van aantrekkelijke verkopers (Baker & Churchill, 1977) toont de studie van Caballero, 

Lumpkin & Madden (1989) aan, samen met een aantal andere studies (Caballero & Pride, 1984; 

Caballero & Solomon, 1984), dat deze positieve gevoelens niet noodzakelijk vertaald worden in 

daadwerkelijk gedrag of koopintenties. In het onderzoek van Caballero & Solomon (1984) 

produceerden onaantrekkelijke verkopers zelf meer aankopen. 

 

In het artikel van Severn, Belch & Belch (1990) staat een kernachtige samenvatting volgens 

Courtney & Whipple (1983). Volgens hen leiden aantrekkelijke modellen tot meer aandacht, maar 

leidt het gebruik van openlijke seksuele stimuli ook tot lagere niveaus van ‘brand recall’ en ‘appeal’  

evaluaties, en ook tot slechtere percepties over het product en de fabrikant. Ze besluiten dus dat het 

gebruik van ‘sexual appeals’ in vraag kan worden gesteld, tenzij het product seksueel gerelateerd is. 
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8. Emotionele stimuli 

 

 

8.1 Invloed van de ‘affect intensity’ op de emotionele stimuli (warmte, humor 

en erotiek). 

 
Er zijn 3 soorten emotionele stimuli die vaak worden gebruikt in reclameadvertenties, namelijk 

warmte, humor en erotiek (Geuens, & De Pelsmacker, 1999). Geuens & De Pelsmacker (1999) 

gingen na in hoeverre de ‘affect intensity’, de stabiele individuele verschillen in de mate waarin 

individuen hun emoties beleven, een invloed heeft op de communicatie-effecten van deze drie 

verschillende emotionele appeals. Hieruit blijkt dat de ‘affect intensity’ een gelijkaardig effect heeft 

op alle drie de emotionele stimuli, hoewel de verschillen in positief opgewekte gevoelens tussen 

hoge en lage ‘affect intensity’ respondenten het minst uitgesproken zijn bij erotische appeals. 

‘Affect intensity’ oefent een klein of geen effect uit op de attitudes nadat respondenten een 

erotische advertentie zagen, terwijl de effecten veel uitgesprokener waren in het geval van warme of 

humoristische advertenties. Ook blijkt uit het onderzoek van Geuens & De Pelsmacker (1999) dat 

humor leidt tot een significant positievere ‘attitude towards the brand’ dan de andere advertentie 

stimuli. De ‘attitude towards the brand’ wordt bovendien positief beïnvloed door de ‘affect 

intensity’, maar deze heeft geen invloed op de ‘attitude towards the ad’ na blootstelling aan 

erotische advertenties.  

 

In conclusie, tegengesteld aan de verwachtingen van Geuens & De Pelsmacker (1999), blijkt dat 

‘affect intensity’ alleen een indirect effect heeft op communicatiemetingen zoals ‘attitude toward 

the ad’, ‘attitude toward the brand’ en ‘purchase intention’ wanneer respondenten worden 

blootgesteld aan warme of humoristische advertenties. ‘Affect intensity’ heeft geen enkel effect bij 

erotische advertenties. Voor non-emotionele stimuli tonen de resultaten een direct, alsook een 

indirect, effect op ‘attitude toward the brand en ‘purchase intention’. 

 

Er wordt enkel dieper ingegaan op erotische stimuli in deze masterproef. Adverteerders zoeken een 

manier om de aandacht te trekken naar hun boodschap, en daardoor is het gebruik van ‘sexual 

appeals’ gestegen en openlijker geworden (Severn, Belch, & Belch, 1990).  

 

8.2 Erotische stimuli: types ‘sexual appeals’ 

 
Reichert (2003) vernoemt een aantal types seksuele inhoud die worden gebruikt in advertenties. Ten 

eerste haalt hij naaktheid en kledij aan. Hiermee bedoelt hij de hoeveelheid en stijl van kledij die 

gedragen wordt door de modellen (bijvoorbeeld strakke kledij, ondergoed en lingerie, naaktheid). 
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Modellen in verschillende fasen van naaktheid representeren een fundamenteel type van seks in 

reclame. Ten tweede heeft Reichert (2003) het over seksueel gedrag. Enkele voorbeelden van 

individueel en intermenselijk seksueel gedrag zijn flirten, oogcontact maken, lichaamstaal, non-

verbale en verbale communicatie. Seksuele interactie tussen twee of meerdere personen omvat 

knuffelen, kussen en meer intieme vormen van seksueel gedrag. De intimiteit tussen modellen, 

namelijk de fysieke afstand of relatieve interactie tussen de modellen in de advertentie, is dus van 

groot belang. Ten derde haalt Reichert (2003) de fysieke aantrekkelijkheid van het model aan. De 

fysieke schoonheid van het model (bijvoorbeeld het gezicht, haar, huidskleur, lichaamsbouw) speelt 

een centrale rol in de seksuele interesse en het seksuele verlangen. Er bestaat volgens Reichert 

(2003) zeker een link tussen de fysieke aantrekkelijkheid van het model en de seksuele interesse 

van de kijker. Daarom kunnen ook aantrekkelijke modellen in reclame gezien worden als 

voorbeelden van seks in reclame, maar fysieke kenmerken dragen dus zeker niet alleen bij tot de 

opwindendheid van een advertentie. Als vierde punt haalt hij seksuele referenten aan. Dit zijn 

toespelingen en verwijzingen naar objecten en gebeurtenissen die een seksuele betekenis hebben 

door middel van insinuaties. Het concept seksuele referenten bevat ook factoren die een bijdrage 

leveren aan de seksuele betekenis of die deze versterken. Voorbeelden hiervan zijn achtergrond, 

muziek, belichting, design elementen, camera technieken en opmaak (= contextuele kenmerken). 

Seksuele referenten zijn ‘impliciet’ omdat de referenties naar seks subtiel of impliciet zijn. Als 

vijfde en laatste type van seksuele inhoud geeft Reichert (2003) subliminale reclame aan. Dit is 

inhoud die wordt geïnterpreteerd als seksueel in het onderbewuste. Het bevat niet waarneembare 

woorden zoals seks, waarneembare niet-seksuele objecten die lijken op seksuele lichaamsdelen of 

seksuele acties, en niet waarneembare kleine afbeeldingen van geslachtsdelen, lichaamsdelen en 

mensen. Dit representeert ook een type seks in reclame omdat ze seksuele informatie bevatten, 

alhoewel klein en nauwelijks waarneembaar. 

 

Hierna worden de effecten van ‘sexual appeals’ besproken, enerzijds op de reclame-effectiviteit en 

anderzijds op ‘body esteem’ en ‘self esteem’ van respondenten. 
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9. Effecten van ‘sexual appeals’ 

 

 
De verschillende studies zijn niet altijd even consistent in hun bevindingen. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is volgens Jones, Stanaland & Gelb (1998) dat deze verschillen eigenlijk 

antwoorden reflecteren op significant verschillende stimuli. ‘Sexiness’ wordt namelijk 

geoperationaliseerd op 3 verschillende manieren: fysieke aantrekkelijkheid, naaktheid, en geschatte 

‘sexiness/suggestiveness’. Zo zal de ‘brand recall’ afnemen naarmate een advertentie meer 

naaktheid bevat, maar wanneer ‘sexiness’ wordt geoperationaliseerd op een bredere manier dan 

‘naaktheid’ zal deze misschien niet afnemen.  

9.1 Effecten op ‘attitude towards the ad’, ‘attitude towards the brand’, 

‘purchase intention’ en ‘brand recall’ 

 
De algemene conclusie van het meeste onderzoek rond ‘sexual appeals’ en naaktheid is dat deze 

meestal resulteren in slechtere attitudes ten opzichte van de reclame (Aad) en het merk (Ab) en een 

lagere intentie om het merk aan te schaffen (‘purchase intention’) (Peterson & Kerin, 1977; 

Sciglimpaglia, Belch & Cain, 1979; Smith, Haugtvedt, Jadrich & Anton, 1995). Hynd, Stout, & 

Schleuder (1997) vergeleken ‘sexual’ en ‘non-sexual appeals’ en toonden aan dat ‘sexual appeals’ 

beter scoren op de attitude ten opzichte van de reclame en de ‘purchase intentention’, maar niet op 

attitude ten opzichte van het merk. 

 

De middelen om de advertentie te verwerken worden vooral gericht op de seksuele informatie in de 

advertentie, in plaats van op de informatie over het merk. Studies tonen aan dat ‘sexual appeals’ de 

aandacht trekken naar de advertentie, maar zonder corresponderende gevolgen voor het verwerken 

van merkinformatie en ‘brand recall’ (Alexander & Judd, 1978; Grazer & Keesling, 1995; Severn, 

Belch, & Belch, 1990; Steadman, 1969). Bij Alexander & Judd (1978) bijvoorbeeld was de ‘brand 

recall’ hoger voor de non-seksuele scène dan voor de versie met het naakte vrouwelijk model (cfr. 

3.2. ‘Effecten van ‘recall of brand name’ op waarnemers’).  

 

Naaktheid in reclame heeft volgens Dens , De Pelsmacker & Janssens (2009) een negatief effect op 

‘attitude towards the ad’, ‘attitude towards the brand’ en ‘brand recall’. De ‘ad likeability’ (Aad) is 

een poortwachter voor verdere informatieverwerking en is één van de meest belangrijke 

voorspellers van de ‘advertising effectiveness’ (Leather, McKechnie, & Amirkhanian, 1994). Een 

positieve Aad is dus noodzakelijk (maar niet voldoende) voor een effectieve advertentie.  Steadman 

(1969) vond dat correcte herinnering van merknamen (‘brand recall’) vergezeld door seksuele  

illustraties  hoger was bij individuen met gunstige attitudes ten opzichte van seks in reclame, in 

vergelijking met diegene met ongunstige attitudes. Als de waarnemer negatief staat ten opzichte van 
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seks in reclame zal de attitude ten opzichte van de advertentie ook negatief zijn waardoor men de 

reclame niet verder zal verwerken en de merknaam niet in het geheugen zal opnemen. In dit 

onderzoek wordt ook bevraagd naar de attitude ten opzichte van ‘sexual appeals’ in reclame. 

 

Een aantal studies vonden een verhoging van de ‘purchase intention’ voor ‘sexual appeals’ ondanks 

een verlaging van ‘brand information processing’ (Grazer & Keesling, 1995; Severn, Belch & 

Belch, 1990). Wanneer de motivatie verlaagd is, worden respondenten beïnvloed door perifere cues 

(heuristiek) en niet door extensieve verwerking van de boodschap (cfr. 3.1. ‘Effecten van ‘sexual 

appeals’ op het overtuigingsproces’) (Reichert, Heckler & Jackson, 2001). Seksuele informatie trekt 

de aandacht, is interessant en innemend en stuurt de middelen om te verwerken richting de seksuele 

stimulus in plaats van naar het merk. Volgens Putrevu (2008) vond Fetto (2001) daarentegen geen 

verhoging van de ‘purchase intention’. In zijn recente paper rapporteert hij dat tweemaal zoveel 

consumenten van plan waren een product te kopen dat werd geadverteerd met beelden van liefde, in 

tegenstelling tot beelden van seks.  

 

Ondanks onzekerheid over hun effectiviteit wordt het gebruik van ‘sex appeals’ nog steeds 

beschouwd als een effectieve methode, omdat één van de belangrijkste doelen van adverteerders het 

trekken van de aandacht van consumenten voor een advertentie is (Reid & Soley, 1983).  Soley & 

Kurzbard (1986) stellen dat mannen, eerder dan vrouwen, ‘sex appeals’ in reclame als een geschikte 

verkoopstruc zien (cfr. 5.1. ‘Attitude ten opzichte van seks en/of naaktheid in reclame’). Vele 

adverteerders geloven nog steeds in ‘sex sells’.  

 

Academische onderzoekers rapporteren met andere woorden gemixte resultaten in verband met de 

effectiviteit van ‘sexual appeals’. Het is volgens Putrevu (2008) goed mogelijk dat de effectiviteit 

van ‘sexual appeals’ wordt beïnvloed door persoonlijke, product en situationele factoren.  Het 

onderzoek van Putrevu (2008) wou nagaan of seksuele en niet-seksuele advertenties verschillende 

reacties teweegbrengen gebaseerd op betrokkenheid (‘involvement’), NFC (‘need for cognition’) en 

het geslacht van de respondent. De resultaten suggereren dat ‘sexual appeals’ een hogere 

herinnering, een betere waardering, meer cognitieve reacties en superieure attitudes en koopintentie 

genereren bij ‘low-involvement’ consumenten. Aan de andere kant verwerken ‘high-involvement’ 

consumenten zowel seksuele als niet-seksuele advertenties grondiger en ze vertonen superieure 

attitudes en koopintentie ten opzichte van ‘nonsexual appeals’. Een gelijkaardig patroon werd 

gevonden bij ‘need for cognition’, waarbij consumenten met een lage ‘need for cognition’ ‘sexual 

appeals’ verkiezen en consumenten met een hoge ‘need for cognition’ ‘nonsexual appeals’ 

verkiezen. Met betrekking tot geslacht zijn vrouwen meer geneigd ten gunste van de ‘sexual 

appeals’ te antwoorden wanneer het merk en de advertentie goed samen passen, maar niet wanneer 

ze niet goed samen passen (cfr. 7.1. ‘Manipulatie 1: Seksrelevant product vs seksirrelevant 
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product’). Mannen, daarentegen, zijn volgens het onderzoek van Putrevu (2008) eerder geneigd de 

‘sexual appeals’ te verkiezen, ongeacht de mate van samenhang tussen het merk en de advertentie 

(cfr. 5.1. ‘Attitude ten opzichte van seks en/of naaktheid in reclame’).  

 

Het onderzoek van Severn, Belch & Belch (1990) toont aan dat de mogelijkheid om zich een 

merknaam te herinneren meer afhankelijk is van het informatieniveau van de advertentie dan van de 

seksuele explicietheid. ‘High-information’ advertenties hebben een hogere ‘brand name recall’ dan 

‘low-information’ advertenties. De ‘recall’ en de productgerelateerde gedachten waren in dit 

onderzoek hoger in de ‘no-sex’ condities dan in de ‘explicit-sex’ condities. 

 

Er is volgens LaTour & Henthorne (1993) een directe relatie tussen de positieve gevoelsopwekking 

door de ‘sexual appeals’ en de evaluatie van de advertentie. Maar zowel de opwekking als de 

valentie zijn beïnvloed door factoren zoals geslacht en explicietheid van de ‘appeal’ (LaTour & 

Henthorne, 1993). Attitudes worden volgens hen ook beïnvloed door de relevantie van de ‘sexual 

appeal’ ten opzichte van het product (cfr. 7.1. ‘Manipulatie 1: Seksrelevant product vs seksirrelevant 

product’). 

 

Het is dus duidelijk dat heel wat andere variabelen meespelen in de effectiviteit van ‘sexual appeals’ 

in reclame: de betrokkenheid van de respondent met het product, de ‘need for cognition’ van de 

respondent, het geslacht van de respondent, het informatieniveau van de advertentie, de attitude ten 

opzichte van seks in reclame, de explicietheid van de ‘sexual appeal’, de congruentie tussen het 

product en de ‘sexual appeals’, de aantrekkelijkheid van het model…. Bovendien is er weinig 

bewijsmateriaal in het voordeel van seksuele beelden in reclame en massamedia in het algemeen. De 

contradictie tussen theorie en onovertuigende empirische bevindingen maken het moeilijk de directe 

impact van ‘sex appeals’ op het aankoopgedrag van consumenten te bepalen (Lin, 1998).  

 

Reichert (2002) geeft een mooie conclusie: “Overall, conclusions from sex-in-advertising 

processing research suggest that (a) sexual information has a relative advantage at attracting 

attention to the ad, (b) viewers are more likely to encode and ultimately remember sexual images in 

the ad, (c) encoding of text within the ad is mixed, but more likely to be processed if integrated with 

the sexual content, (d) encoding of brand names in ads containing sexual content is inhibited, and 

(e) thoughts and cognitions are directed toward the sexual elements in the ad rather than the 

message. These conclusions lend general support to the distraction hypothesis such that sexual 

information in advertising attracts attention, but typically to the detriment of the sponsoring 

organization. It is important to note, however, that nearly all of this research involves testing 

respondents after only one exposure to the ad.” (Reichert, 2002, p. 255). Reichert (2002) wijst er 

dus op dat het meeste onderzoek respondenten test na één enkele blootstelling aan de advertentie. In 
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de realiteit worden we vaak meermaals geconfronteerd met dezelfde advertentie via verschillende 

kanalen, waardoor de effecten in werkelijkheid groter kunnen zijn. 

 

9.2 Effecten op ‘body esteem’ en ‘self esteem’ van mannen 

 
Massamedia zijn één van de meest invloedrijke bronnen van ‘social learning’. De waargenomen 

druk om er goed uit te zien is zo groot en overtuigend dat vele individuen de gangbare socio-

culturele attitudes internaliseren (Strahan, Wilson, Cressman & Buote, 2006). 

 

Onrealistische maatschappelijke schoonheidsidealen, waar individuen zichzelf mee vergelijken, 

worden op verschillende manieren verspreid; door familie en ‘peers’ maar vooral door de 

massamedia (Hargreaves & Tiggeman, 2009). Beelden van slanke vrouwen en gespierde mannen in 

reclame hebben een negatieve impact op de stemming en lichamelijke verwachtingen van 

respectievelijk vrouwen en mannen, door het proces van ‘social comparison’ (cfr. 3.3. ‘Effecten op 

‘body esteem’ en ‘self esteem’ van respondenten’) (Bessenoff, 2006; Jones, 2001). Advertenties 

voor mannen gebruiken afbeeldingen van aantrekkelijke mannen die de lezer impliciet vertellen ‘jij 

kan er ook zo uitzien’, maar deze advertenties worden vaak geïnterpreteerd als ‘je zou er zo moeten 

uitzien’. Op deze manier is een vergelijkingsstandaard gevestigd (Gulas & McKeage, 2000). 

Vroeger benadrukte men de ‘similar other’ bij het maken van vergelijkingen. Meer recentelijk werd 

duidelijk dat individuen meer ‘cross-sex’ vergelijkingen maken dan eerst gedacht (Steil & Hay, 

1997). In dit onderzoek wordt ook nagegaan in hoeverre vrouwelijke respondenten zichzelf 

vergelijken met het naakte mannelijke model in de advertentie. 

 

Vrouwen zijn over het algemeen ontevreden over hun gewicht en vormen, ze willen slanker zijn. 

Mannen zijn volgens Hargreaves & Tiggemann (2009) eerder ontevreden over hun spiermassa, ze 

willen gespierder zijn (McCabe & Ricciardelli, 2004; Morrison, Morrison & Hopkins, 2003; 

Olivardia, Pope, Borowiecki & Cohane, 2004). Recentelijk is de druk op mannen om een bepaald 

lichaamstype te bekomen en te behouden verhoogd. De waarde van het hebben van een gespierd 

lichaam is verhoogd (Pope, Olivardia, Boroweicke & Cohane, 2001). Mannen geven in onderzoek 

steeds vaker aan niet tevreden te zijn met hun lichaam en willen meer spiermassa verkrijgen (Baird, 

& Grieve, 2006) . Mannen zijn dus meer bezorgd om hun uiterlijk dan vroeger, en de rol van het 

lichaamsbeeld in het leven van mannen heeft geleid tot een significante marketing activiteit. 

Mannen zijn zich bewust van het ideale lichaam en zijn vaak ontevreden met hun gewicht, de 

breedte van hun borstkas, hun gespierdheid en de afmeting van hun taille (Stern, 1993). Het is dus 

niet verbazingwekkend dat marketeers hierop inspelen en producten ontwikkelen en adverteren om 

het gat te vullen tussen het eigenlijke en het ideale lichaam. Voorbeelden hiervan zijn fitnesscentra, 
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personal trainers, producten met weinig calorieën, plastische chirurgie,…. (Stern, 1993). Volgens 

Rohlinger (2002) representeren de lichamen in reclame een ideaal dat individuen willen nastreven 

en dat vormt soms de fundering voor een masochistisch of bestraffende relatie met het eigen 

lichaam. De afkeer voor het eigen lichaam wordt in sommige gevallen ziekelijk en kan gevolgen 

hebben zoals een lage eigenwaarde (self-esteem), een verstoord zelfbeeld, eetstoornissen, en zelfs 

pijnlijke veranderingen van het lichaam door middel van plastische chirurgie (Coward, 1992). Deze 

gevolgen manifesteren zich ook meer en meer bij mannen, die reageren op een consumentencultuur 

die minder en minder tolerant is ten opzichte van diegene die niet jong, slank of aantrekkelijk 

genoeg zijn. Als antwoord op deze beelden van de perfecte man verven ze hun haar, betalen ze voor 

manicures en gezichtsbehandelingen, verbergen ze puistjes, en spenderen ze veel geld aan 

plastische chirurgie (Rohlinger, 2002). 

 

Gulas & McKeage (2000) poneren dat terwijl consumenten wel degelijk beseffen dat de 

massamedia de wereld op een gestileerde en geïdealiseerde manier tonen, individuen toch betekenis 

halen uit deze beelden. Reclame is een vervormde spiegel van de maatschappij (Pollay, 1986) en  

het rijk van de mooie mensen. Deze beelden van aantrekkelijke mensen worden gebruikt om de 

positieve gevoelens ten opzichte van het model over te dragen naar het product of om hen als 

vertegenwoordigers van een ideale referentiegroep voor te stellen (Bearden & Etzel, 1982). Maar 

herhaalde blootstelling aan deze beelden kan volgens Gulas & McKeage (2000) een breder effect 

hebben op een individuele consument of op de maatschappij als een geheel. Pollay (1986) 

suggereert dat alle advertenties bedoelde en onbedoelde gevolgen hebben. De bedoelde gevolgen 

zijn de communicatiedoelen van het bedrijf. Onbedoelde gevolgen van reclame omvatten alle 

andere reclame effecten. Eén zo’n effect kan de sociale vergelijking zijn met de mannen/vrouwen 

die worden afgebeeld in de reclame (Festinger, 1954). 

 

Één van de effecten van het gebruik van gespierde naakte mannen in reclame is de ontwikkeling 

van ‘Muscle Dysmorphia’ bij mannen. Daarnaast geven mannen steeds vaker een verhoogde 

ontevredenheid aan met hun lichaam en zelfbeeld in onderzoek. Beide worden hier grondiger 

besproken. 

1. Muscle Dysmorphia 

De internalisatie van de ideale lichaamsvormen, zoals gepresenteerd in de media, wordt vaak gezien 

als een causale factor in het ontwikkelen van eetstoornissen (Stice, 2002).  ‘Muscle dysmorphia’ is 

een mannelijke versie van een eetstoornis, die dezelfde druk plaatst op mannen zoals bij vrouwen. 

Maar de druk bestaat eruit een zo’n gespierd mogelijk lichaam te krijgen, en niet zo’n dun mogelijk 

(Baird & Grieve, 2006). De leeftijdscategorie waarin ‘muscle dysmorphia’ vooral wordt ontwikkeld 

is van 18 tot 32 jaar (Lorenzen, Grieve, & Thomas, 2004). Net zoals vrouwen gewicht proberen te 
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verliezen om het onrealistische ultradunne ideaal te bekomen en eetstoornissen ontwikkelen, willen 

mannen spiermassa bij kweken en kunnen ze ‘muscle dysmorphia’ ontwikkelen (Lorenzen, Grieve, 

& Thomas, 2004). Onderzoek heeft reeds meermaals aangetoond dat, hoewel de meeste vrouwen 

slanker willen zijn, de meeste mannen gespierder willen zijn (Jacobi & Cash, 1994; Silberstein, 

Striegel-Moore, Timko, & Rodin, 1988; Vartanian, Giant, & Passino, 2001). Recente studies tonen 

ook aan dat de maatschappij ook het meer gespierde lichaamstype gebruikt als het culturele ideaal 

voor mannen (Pope, Phillips, & Olivardia, 2000). Men kan volgens Lorenzen, Grieve & Thomas 

(2004) debatteren over de oorzaakgevolg relatie. Wat kwam er eerst; de verandering in attitude bij 

mannen (namelijk positieve attitude ten opzichte van gespierdheid) of de media-invloed richting 

meer gespierde lichaamstypes? Het feit blijft volgens hen wel dat de shift naar meer gespierdheid is 

gebeurd. 

 

Ook de studie van Leit, Gray, & Pope (2002) stelt dat blootstelling aan gespierde mannelijke 

modellen in advertenties ‘body dissatisfaction’ veroorzaken bij mannen. Deze ontevredenheid wordt 

in deze studie weerspiegeld in een verhoogd verschil tussen het niveau van gespierdheid die ze 

zichzelf toekennen en het niveau dat ze zouden willen hebben. Ook hier gaat het over de 

gespierdheid en niet over lichaamsvet.  

 

De implicaties voor mannen na jarenlange blootstelling aan het gespierde lichaamsideaal kunnen 

vergelijkbaar zijn met de effecten van blootstelling aan het ultradunne ideaal voor vrouwen: 

verlaagd zelfvertrouwen, depressie, schuldgevoel, stress, onzekerheid, schaamte en 

lichaamsontevredenheid (Lorenzen, Grieve & Thomas, 2004). 

 

2. Body (dis)satisfaction, body esteem en self esteem 

Een klein aantal experimentele studies zijn begonnen met het onderzoeken van de directe impact 

van een acute blootstelling aan geïdealiseerde, gespierde beelden op de ‘body image’ van mannen. 

De resultaten tonen aan dat blootstelling aan een stilstaand beeld tot een paar negatieve gevolgen 

leidt, namelijk ‘body dissatisfaction’ en ‘muscularity dissatisfaction’ (Lorenzen, Grieve, & Thomas, 

2004). Het effect dat blootstelling aan culturele idealen kan hebben op mannen hun 

lichaamstevredenheid (‘body satisfaction’) is nog niet zo vaak onderzocht als het effect op vrouwen 

(Lorenzen, Grieve & Thomas, 2004). Het doel van de studie van Lorenzen, Grieve & Thomas 

(2004) was de directe effecten te onderzoeken van blootstelling aan gespierde mannen. De eerste 

hypothese was dat de lichaamstevredenheid zou dalen na het zien van advertenties met gespierde 

mannen. De tweede hypothese was dat hun lichaamstevredenheid hetzelfde zou blijven na het zien 

van advertenties met gewone mannen. Beide hypothesen werden ondersteund. Schoonheid en 

uiterlijk worden dus ook belangrijke zaken voor mannen aangezien ze minder tevreden zijn met hun 
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lichaam (‘body dissatisfaction’) na het zien van gespierde mannen (Lorenzen, Grieve & Thomas, 

2004). 

 

Mannelijke modellen in reclame worden steeds gespierder (Pope, Olivardia, Borowiecki, & 

Cohane, 2001), waardoor Baird & Grieve (2006) verwachtten dat blootstelling aan deze 

advertenties hetzelfde type van ‘social comparison’ zou veroorzaken zoals bij vrouwen die worden 

blootgesteld aan dunne vrouwelijke modellen. De participanten in het onderzoek van Baird & 

Grieve (2006) die de mannelijke modellen zagen vertoonden een verhoogde ‘body dissatisfaction’, 

terwijl diegene die alleen de producten zagen geen verschil vertoonden in ‘body dissatisfaction’. De 

hypothese dat het zien van mannelijke modellen in advertenties de ‘body satisfaction’ bij mannen 

verlaagd wordt dus ondersteund. Mannen die foto’s zagen van gespierde mannen hadden een nog 

lager niveau van ‘body satisfaction’ dan mannen die foto’s zagen van gewone mannen (Baird & 

Grieve, 2006). Mannen worden in werkelijkheid voor een langere tijd blootgesteld aan gespierde 

modellen (in magazines, op billboards, of op televisie,…) dan in de studie. Daardoor zal het totale 

effect van gespierde modellen op ‘body satisfaction’ bij mannen hoogstwaarschijnlijk groter zijn 

dan de resultaten van deze studie (Baird & Grieve, 2006). Met andere woorden, het cumulatieve 

effect van zo’n blootstellingen kan leiden tot nog hogere niveaus van ‘body dissatisfaction’ bij 

mannen, net zoals bij vrouwen. Maar de druk die op mannen ligt om een bepaalde lichaamsvorm te 

bekomen lijkt wel minder groot dan diegene waaraan vrouwen het hoofd moeten bieden (Baird & 

Grieve, 2006). Mannen hebben volgens Crandall (1994) meer en gevarieerde middelen om hun 

sociale status te verhogen dan vrouwen. Mannen kunnen onder andere steunen op hun beroep, 

inkomen en voertuig om hun sociale status te verhogen, terwijl vrouwen maar 1 uitgang hebben: 

hun uiterlijk (Crandall, 1994). Sinds midden jaren 1980 is de commerciële waarde van het 

mannelijke lichaam wel verhoogd (Pope et al., 2001), wat dus werd vergezeld door een druk om een 

bepaalde vorm te bekomen (Baird & Grieve, 2006).  

 

Studies die de mannelijke en vrouwelijke tevredenheid met het fysieke voorkomen vergelijken 

tonen aan dat mannen over het algemeen meer tevreden zijn dan vrouwen (Burton, Netemeyer & 

Lichtenstein, 1994). Maar er is wel een stijgende druk op mannen om er fysiek aantrekkelijk uit te 

zien, die hun percepties over zichzelf kunnen veranderen (Gulas & McKeage, 2000). Mediabeelden 

hebben zeker niet alleen een invloed op vrouwen, maar ook op mannen. De seksualisering kan dus 

een negatieve invloed hebben op wat respondenten denken over zichzelf. Dens, De Pelsmacker & 

Janssens (2009) onderzochten de invloed op ‘body esteem’ en ‘self esteem’. Volgens Franzoi & 

Shields (1984) is ‘body esteem’ een belangrijke dimensie van het meer algemene ‘self-esteem’. 

‘Body esteem’ gaat alleen over gevoelens over het eigen lichaam, terwijl ‘self esteem’ een meer 

algemene maat is voor alle gevoelens over zichzelf. Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009) 

hadden verwacht dat modellen van hetzelfde geslacht een grotere invloed zouden hebben op ‘body 
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esteem’ in vergelijking met modellen van het tegenovergestelde geslacht, maar dit was niet het 

geval. Volgens de onderzoekers waren de deelnemers misschien niet geïnteresseerd in het model 

van hun eigen geslacht, en maakte het daarom niet uit of ze gekleed of naakt waren. Het is volgens 

hen ook mogelijk dat andere variabelen de effecten van ‘social comparison’ matigden. Een 

mogelijke variabele is de aantrekkelijkheid van het model. Als het model erg aantrekkelijk is, zou 

‘upward comparison’ (cfr. 3.3. ‘Effecten op ‘body esteem’ en ‘self esteem’ van respondenten’) een 

negatief affect moeten genereren. Als het model niet zo aantrekkelijk wordt bevonden door de 

kijker, zal een zijwaartse of mogelijk ‘downward comparison’ sneller een positief affect oproepen 

(Dens, De Pelsmacker, & Janssens, 2009). Schaars gekleedheid had enkel een negatieve impact op 

‘body esteem’ wanneer deelnemers het model erg aantrekkelijk vonden, maar niet wanneer ze het 

model minder aantrekkelijk vonden. Het mannelijke model had altijd een negatieve invloed op het 

‘body esteem’ van vrouwen, zowel schaars gekleed of gekleed. Het effect was echter alleen 

significant wanneer het model heel aantrekkelijk werd bevonden. Het vrouwelijk model had ook 

een significante negatieve impact op ‘body esteem’ wanneer het model schaars gekleed was, maar 

alleen wanneer het model aantrekkelijk werd gevonden. Voor vrouwen die het vrouwelijk model 

minder aantrekkelijk vonden, had de mate van onthulling  een lichte positieve invloed op hun ‘body 

esteem’ (maar niet significant). ‘Self-esteem’ (een meer algemene en robuuste eigenschap) en 

‘body-esteem’ zijn significant gecorreleerd en beide hoger voor mannen dan voor vrouwen (Dens, 

De Pelsmacker & Janssens, 2009). Tegengesteld aan de verwachtingen vonden Dens, De 

Pelsmacker & Janssens (2009) zowel voor mannen als vrouwen geen verschil in ‘body esteem’ 

tussen de geklede en schaars geklede versies van het model van het eigen geslacht. Maar wanneer 

een model van het tegenovergestelde geslacht werd getoond had de schaars geklede advertentie een 

negatieve impact op ‘body esteem’ in vergelijking met de geklede advertentie. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is volgens hen de ‘potential partner explanation’. De impliciete link naar 

seksualiteit in de advertentie met het schaars geklede model  kan een reflex veroorzaakt hebben bij 

de participanten om het model van het andere geslacht als een potentiële seksuele partner te zien, 

mogelijk onbereikbaar, wat een negatieve impact heeft op de appreciatie van het eigen lichaam. Het 

effect was vooral evident wanneer het model als erg aantrekkelijk werd gezien door de waarnemer. 

De media hebben ook een indirecte impact op het ‘body esteem’ van de respondenten door de 

invloed op de verwachtingen en evaluaties van het uiterlijk van het andere geslacht (Dens, De 

Pelsmacker, & Janssens, 2009). 

 

 Eén enkele blootstelling aan een reclame heeft geen invloed op ‘self-esteem’. Er is wel een 

significant effect van naaktheid op ‘body esteem’. Het ‘body esteem’ van groepen die de schaars 

geklede modellen zagen daalden lichtjes (M= -.06), terwijl er een lichte stijging was in ‘esteem’ bij 

de groepen die de geklede modellen zagen (M= .06) (Dens, De Pelsmacker, & Janssens, 2009). Ook 

in het onderzoek van Hobza, Walker, Yakushko & Peugh (2007) werden er verschillen gevonden 
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tussen de verschillende groepen op de Body Esteem Scale (BES), maar niet op de State Self-Esteem 

Scale (SSES). De respondenten die advertenties te zien kregen met een gespierde, aantrekkelijke 

man scoorden hier lager op de Body Esteem Scale. 

 

Het onderzoek van Morry & Staska (2001) ontdekte dat mannelijke participanten die fitness 

magazines lezen meer bezorgd zijn om hun uiterlijk en vaker verstoord eetgedrag vertonen. Het 

lezen van fitness magazines is gerelateerd aan de internalisering van de maatschappelijke idealen 

over uiterlijk en aan eetproblemen. Bovendien  is het lezen van fitness magazines ook gerelateerd 

aan problemen geassocieerd met ontevredenheid over de ‘body shape’, wat tot stand wordt gebracht 

door de internalisering van de maatschappelijke idealen. En tenslotte, hoewel fitness magazines 

geen directe link hebben met ‘self-objectification’ (= individuen denken en evalueren hun eigen 

lichamen vanuit een derdepersoon perspectief, ze focussen zich op waarneembare 

lichaamskenmerken ), is de internalisering van maatschappelijke idealen gerelateerd aan mannen 

hun ‘self-objectification’. Ook deze studie geeft dus aan dat mannen gelijkaardige problemen 

ervaren zoals vrouwen (Morry, & Staska, 2001). 

 

De resultaten van het onderzoek van Hargreaves & Tiggemann (2009) waren grotendeels in lijn met 

de verwachtingen. Mannen die een televisiereclame te zien kregen die het gespierde ideaal 

afbeeldde, voelden zich significant minder fysiek aantrekkelijk en minder tevreden met hun 

gespierdheid en omvang, dan mannen die een televisiereclame te zien kregen zonder een gespierd 

model. Dit was vooral zo voor mannen die hoog scoorden op de ‘appearance orientation’. 

‘Appearance orientation’ verwijst naar het cognitieve en gedragsmatig belang van het eigen 

voorkomen in iemands leven. Hoe hoger de ‘appearance orientation’, hoe vaker men ‘upward 

comparisons’ (‘the model is more attractive than me’) maakt. Geïdealiseerde media beelden hebben 

vooral invloed op de tevredenheid met de gespierdheid, en niet op hun tevredenheid met hun 

gewicht. Gespierdheid is dus zoals reeds gezegd het belangrijkste aspect van ‘body image’ bij 

mannen.  

 

Uit het onderzoek van Hargreaves & Tiggemann (2009) blijkt ook dat mannen zich niet zo vaak 

inlaten zoals vrouwen met ‘social comparison’ met geïdealiseerde mediabeelden. Respondenten 

geven in het algemeen niet snel aan dat ze gebruik maken van ‘social comparison’ informatie. 

Hobza, Walker, Yakushko & Peugh (2007) geven aan dat dit kan komen door de druk van sociale 

wenselijkheid. De respondenten zijn zich er ook niet altijd van bewust (internalisering) dat ze 

gebruik maken van ‘social comparison’ informatie. Elliott & Elliott (2005) vonden dat de meeste 

mannen ijdelheid en bewustzijn over het lichaam met vrouwelijke karaktertrekken associëren. Ze 

stellen dat vrouwen zich meer zorgen maken over hun lichaam en meer beïnvloed worden door 

reclame. Dit noemen Elliot et al. (2005) ‘gender stereotyping’.  Bovendien zijn de meeste mannen 
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volgens hen tevreden met hun eigen lichaam. Ze vinden de gespierde lichamen in de advertenties 

mooi, maar het heeft weinig of geen invloed op hun zelfbeeld of zelfvertrouwen. Dit vormt een 

sterk contrast met de studies bij vrouwen. Elliot & Elliott (2005) noemen dit ‘disassociation with 

unattainable muscular body ideals’. Volgens hen beschouwen mannen dit gespierde ideaal eerder 

als een utopie. 

 

Algemeen kan toch worden gesteld dat blootstelling aan magazine advertenties en 

televisieprogramma’s met aantrekkelijke modellen correleert met een negatieve stemming, 

depressie, onzekerheid over het gewicht, verminderde tevredenheid over het lichaam (body 

satisfaction), veranderend consumptiegedrag, en eetstoornissen verschijnselen, zowel bij mannen 

als vrouwen van verschillende culturen  (Baird & Grieve, 2006; Bessenoff, 2006; Cafri, van den 

Berg & Thompson, 2006). 
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10. Besluit 

 
In recente jaren zijn seksuele beelden van mannen sterk in aantal toegenomen. De ‘erotic male’ 

representeert een seksueel ideaal; een aantrekkelijke, gespierde man met brede schouders en een 

smalle taille. De man wordt een passief lichaam, die afhankelijk is van de starende blik van 

anderen.  

 

De opwinding die wordt veroorzaakt door het gebruik van zo’n beelden in advertenties wordt vaak 

geacht de aandacht van de consumenten te verzwakken, waardoor de cognitieve ‘elaboration’ 

vermindert en ‘sexual appeals’ dus perifeer verwerkt worden. De ‘distraction hypothesis’ stelt dat er 

een positief effect is van seksuele inhoud op de aandacht en het visuele coderen van de seksuele 

stimulus, ten nadele van het verwerken en het coderen van merkinformatie. De algemene conclusie 

van het meeste onderzoek rond ‘sex appeals’ en naaktheid is dat deze meestal resulteren in slechtere 

attitudes ten opzichte van de reclame (Aad) en het merk (Ab) en een lagere merkherinnering en 

intentie om het merk aan te schaffen (‘purchase intention’). 

 

Verschillende studies stellen dat erotische reclame een effectieve manier is bij mannen als 

doelgroep,  maar niet bij vrouwen. Dit noemt men het ‘sex-of-respondent main effect’, zijnde dat 

mannelijke respondenten over het algemeen positiever evalueren ten opzichte van naaktheid in 

reclame. Een verklaring hiervoor kan zijn dat meer extensieve behandeling van de reclame ervoor 

kan zorgen dat vrouwen meer beledigd zijn door erotiek in advertenties dan mannen. Bijna alle 

studies rapporteren ook een sterke aversieve reactie ten opzichte van naaktheid bij modellen van 

hetzelfde geslacht. De empirische bewijzen duiden erop dat seksuele inhoud in printadvertenties 

sowieso minder effectief is dan niet-seksuele inhoud. Zowel mannen als vrouwen houden niet van 

advertenties waar het seksuele beeld enkel een prikkelende functie heeft. Verschillende auteurs 

raden aan aandacht te besteden aan de congruentie tussen het soort product en het model in een 

advertentie. De effectiviteit van de advertentie wordt namelijk verhoogd door een natuurlijke 

harmonie tussen het product en de ‘sexual appeal’ in de advertentie. Verder blijft de impact van 

fysiek aantrekkelijke modellen op consumenten hun aankoopgedrag nogal onduidelijk.  

 

Ten slotte blijkt ook dat praktisch iedereen zich van tijd tot tijd inlaat met ‘social comparison’. 

‘Upward comparisons’, met modellen die het vaak beter hebben op 1 of meerdere dimensies,  zijn 

meestal bedreigend voor het zelfvertrouwen en welzijn. Mannen zijn zich bewust van het ideale 

lichaam en zijn vaak ontevreden met hun gewicht, de breedte van hun borstkas, hun gespierdheid,  

de afmeting van hun taille en hun zelfbeeld. Één van de effecten van het gebruik van gespierde 

naakte mannen in reclame is de ontwikkeling van ‘Muscle Dysmorphia’ bij mannen.  
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DEEL II PRAKTISCH LUIK: ONDERZOEK  

 

 
1. Inleiding 

 

 

1.1 Probleemstelling 

 
Mannen worden steeds vaker afgebeeld als seksobjecten in reclame. Meer en meer advertenties 

gebruiken het mannelijke model in een seksuele context. Mannen spelen daarin vaker een 

decoratieve, erotische rol, niet gerelateerd aan het product. De gespierde, mesomorfe lichamen die 

hiervoor worden gebruikt leggen een normatieve druk op mannen om hetzelfde lichaamstype te 

verkrijgen en te behouden. Mannen rapporteren dan ook steeds vaker dat ze ontevreden zijn met 

hun lichaam en dat ze spiermassa willen bijkweken.  

 

1.2 Doelstelling 

 
De doelstelling van dit onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de ‘erotic 

male’ en ‘sexual appeals’ in reclame. Meer  specifiek wordt in dit onderzoek nagegaan welke 

invloed een aantrekkelijk of onaantrekkelijk mannelijk model, voor een product al dan niet 

gerelateerd aan naaktheid, heeft op de respondenten.  

 

1.3 Vraagstellingen 

 

Welke effecten heeft het gebruik van een naakt mannelijk model op de Aad, Ab en PI van 

respondenten? Worden het ‘sex of respondent main effect’ en het ‘opposite sex effect’ ondersteund? 

Brengt een advertentie voor een seksrelevant product betere resultaten teweeg dan een advertentie 

voor een seksirrelevant product? Brengt een advertentie met een aantrekkelijk model betere 

resultaten teweeg dan een advertentie met een onaantrekkelijk model? Heeft een advertentie met 

een aantrekkelijk model negatievere effecten op het ‘body esteem’ en ‘self esteem’ van de 

respondent? Heeft de ATSCI score een invloed op het ‘body esteem’ en ‘self esteem’? 

 

Op basis van deze vraagstellingen worden de hypothesen geformuleerd (cfr. 3. Onderzoeksvraag en 

hypothesen). 
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2. Methodiek 

 

2.1 Design 

 
Er werd een 2 (model type: aantrekkelijk mannelijk model en minder aantrekkelijk mannelijk 

model) x 2 (product type: product gerelateerd aan naaktheid en product niet gerelateerd aan 

naaktheid) experimenteel design ontwikkeld, meer bepaald een ‘between subjects factorial design’. 

Er ontstonden op deze manier vier verschillende advertenties. De eerste advertentie promoot een 

snack (product dat niet is gerelateerd aan naaktheid) met het aantrekkelijke model (bijlage 1), de 

tweede  advertentie gebruikt het minder aantrekkelijke model (bijlage 2). De derde en vierde 

advertentie adverteren body lotion (een product dat gerelateerd is aan naaktheid). De derde 

advertentie maakt gebruik van het aantrekkelijke model (bijlage 3), de vierde advertentie van het 

minder aantrekkelijke model (bijlage 4).  

 

 

2.2 Modellen 

 
Van beide modellen, het aantrekkelijke en minder aantrekkelijke model, is enkel het gezicht en de 

borstkas te zien. Ze nemen ook beide een verleidelijke positie aan en kijken de respondent recht 

aan. De twee foto’s vertonen dus veel gelijkenissen waardoor de effecten niet toe te schrijven zijn 

aan andere variabelen. 

2.3 Producten  

 
Er werd bewust gekozen voor onbestaande merken (verzonnen merknaam) om effecten van 

mogelijke bestaande attitudes, merkkenis of merkervaring bij bekende merken te vermijden. Het 

nadeel van het gebruik van een onbestaand merk is wel dat de uitwerking minder professioneel is. 

model type

product type

advertentie

snack

aantrekkelijk 
model

minder 
aantrekkelijk 

model

body lotion

aantrekkelijk 
model

minder 
aantrekkelijk 

model
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De merknamen van de snack en de bodylotion bestaan beide uit twee woorden om ook hier zoveel 

mogelijk gelijkenissen te bekomen. De snack kreeg de merknaam ‘delicrisp’, bestaande uit 

‘delicious’ en ‘crisp’. De body lotion heet ‘unisoft’, bestaande uit ‘unisex’ en ‘soft’.  

2.4 Advertentie 

 
Ook de slogan in de advertentie voor de snack en de bodylotion is op dezelfde manier opgebouwd . 

Voor de snack ‘Delicrisp’ werd de slogan ‘It’s delicious... It’s crispy…’ bedacht. Voor de 

bodylotion ‘Unisoft’ werd ‘It’s softening… It’s unisex…’ gebruikt. De slogans staan bij alle 4 de 

advertenties in de linker benedenhoek. Er werd getracht zoveel mogelijk uniformiteit te brengen in 

de verschillende advertenties zodat andere factoren geen invloed hebben op de resultaten. Alleen 

het soort product en de aantrekkelijkheid van het model mogen de resultaten beïnvloeden.  

2.5 Procedure 

 
Om te bepalen welke 2 mannelijke modellen (aantrekkelijk en minder aantrekkelijk) konden 

worden gebruikt in het onderzoek werd eerst een selectie gemaakt van 6 mannen. Deze 6 mannen 

werden licht bewerkt met Photoshop Cs3 en werden voorgelegd aan vijftien respondenten, met 

name 15 kennissen die werden gecontacteerd via e-mail. Zij werden gevraagd deze mannen te 

rangschikken (1= meest aantrekkelijk, 6= minst aantrekkelijk). De meest aantrekkelijk bevonden 

man (laagste score) en de minst aantrekkelijk bevonden man (hoogste score) werden vervolgens 

uitgekozen, respectievelijk man 3 en man 6. De rangschikking van alle respondenten wordt 

hieronder weergegeven. 

 

Respondent 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 11  12  13  14  15  Totaal 

Man 1 2 3 3 3 1 1 3 3 3 4 4 1 4 2 1 38 

Man 2 3 4 2 2 3 3 4 1 2 1 2 2 3 3 3 38 

Man 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 23 

Man 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 6 6 5 5 5 74 

Man 5 4 2 4 4 5 4 2 5 5 3 3 4 1 4 4 54 

Man 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 88 

 

Nadien werd in een kleine pretest bij dezelfde respondenten  (n=15) onderzocht of de bodylotion 

wel degelijk vaker aan naaktheid wordt gekoppeld dan een snack:  ‘Geef aan in hoeverre u een 

bodylotion/snack  koppelt aan naaktheid’ (1= helemaal niet, 6= helemaal wel). Hieruit bleek dus dat 

een bodylotion (hoogste score) wel degelijk vaker aan naaktheid wordt gekoppeld dan een snack. 

De resultaten worden hieronder medegedeeld. 

 



 

 

45 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

Respondent 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Totaal 

Body lotion 4 6 4 4 5 5 5 5 6 6 4 5 5 4 6 74 

Snack 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 21 

 

Na deze twee korte pretesten werden de eigenlijke enquêtes opgesteld en afgenomen.  

 

Deze survey (bijlage 5) werd gemaakt via www.thesistools.com. Er werd gekozen voor een online 

vragenlijst omdat er zo geen invloed is van de enquête afnemer op de respondenten. Bovendien is 

het kosteloos en makkelijk om op deze manier mensen te bereiken. In totaal waren er 4 

verschillende linken, namelijk de 4 verschillende advertenties met telkens dezelfde vragenlijst. Na 

een korte introductie rond het thema van het onderzoek werden de respondenten verzocht de 

advertentie aandachtig te bekijken en vervolgens de vragenlijst volledig in te vullen. De vragenlijst 

peilde naar de attitude ten opzichte van de advertentie, de attitude ten opzichte van het merk, de 

intentie om het product aan te schaffen, de aantrekkelijkheid van het model, de geschiktheid van de 

advertentie, de correcte herinnering van de merknaam, self-esteem, body-esteem,… Tenslotte werd 

ook gevraagd naar het geboortejaar, geslacht, diploma en burgerlijke staat. De volledige vragenlijst 

wordt verder besproken (cfr. 2.7. Schalen). 

 

2.6 Respondenten 

 

Er werd een online survey gevoerd bij Vlaamse respondenten. De respondenten van de survey 

werden persoonlijk, via e-mail of via sociale netwerk sites aangesproken. Er werd ook publiciteit 

gemaakt voor de enquête in schoonheidssalon Bell’Po te Dentergem, via briefjes met daarop 1 van 

de 4 linken. De respondenten werden willekeurig toegewezen aan 1 van de 4 enquêtes. Er werd wel 

rekening gehouden met een min of meer gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen voor elke 

advertentie. De respondenten vulden de enquêtes individueel in, in de loop van april. In totaal 

werden er 123 correct ingevulde enquêtes verworven, zo’n 30 tal per conditie. Er werden 10 

vragenlijsten uit het onderzoek geweerd omdat de respondenten een aantal vragen niet hadden 

beantwoord. 48.8% van de respondenten zijn mannen en 65% van de respondenten zijn hoger 

geschoold. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27.  

2.7 Schalen 

 
Alle schalen, behalve de zelf geconstrueerde schaal (vraag 4) en de schalen die ‘self esteem’ (vraag 

11) en ‘body esteem’ (vraag 13) meten, werden gevonden in het Marketing Scales Handbook en het 

Handbook of Marketing Scales. 

 

http://www.thesistools.com/
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Ten eerste werd de ‘attitude toward the ad’  gemeten, aan de hand van  9 semantische differentiaal 

items op een 7-puntenschaal (goed/slecht, interessant/saai, aantrekkelijk/onaantrekkelijk, 

aanlokkelijk/niet aanlokkelijk, aangenaam/onaangenaam, innemend/niet innemend, 

dynamisch/vervelend, hartverwarmend/deprimerend, prettig/niet prettig). Deze schaal (Marketing 

Scales Handbook, p. 701-703) is de versie overgenomen van Laczniak & Muehling (1993). De 

schaal haalde in hun onderzoek een interne consistentie of betrouwbaarheid van 0.93.  

 

Ten tweede werd de ‘attitude toward the brand’ gemeten, met 7 semantische differentiaal items op 

een 7-puntenschaal (dit is een slecht/goed product, ik heb een hekel aan/hou van het product, ik heb 

een negatief/positief gevoel ten opzichte van het product, het product is vreselijk/leuk, het product 

is onaangenaam/aangenaam, het product is onaantrekkelijk/aantrekkelijk, ik keur het product 

goed/af). Deze schaal (Marketing Scales Handbook, p. 90) werd ontwikkeld door Shamdasani, 

Stanaland & Tan (2001) die zich baseerden op schalen die werden gebruikt in vorig onderzoek. Er 

werd een cronbach’s alpha van 0.95 gerapporteerd in het onderzoek van Shamdasani, Stanaland & 

Tan (2001). 

 

Vervolgens werd gepeild naar de ‘purchase intention’, door middel van 3 items (ik verlang het 

product uit te testen omwille van deze advertentie, ik ben van plan dit product uit te proberen, ik 

neem me voor dit product te kopen) die werden gemeten op een 7-puntenschaal. Deze schaal 

(Marketing Scales Handbook, p. 444) is afkomstig van Bower (2001), die een verkorte versie 

gebruikte van een 6-item schaal die enkel geschikt is om de interesse te meten voor producten die 

het voorkomen van een respondent beïnvloeden (bijvoorbeeld kledij, juwelen, cosmetica,…) . 

Bower (2001) en Bower & Landreth (2001) vonden een cronbach’s alpha van 0.80 en 0.90 

respectievelijk.  

 

De vierde vraag bestaat uit een zelf geconstrueerde schaal die peilt naar de 

geschiktheid/geloofwaardigheid van het naakte model voor het geadverteerde product. Ze bestaat 

uit 4 stellingen (het gebruik van een naakt model is geloofwaardig voor het geadverteerde product, 

ik associeer een snack/body lotion met naaktheid, het naakte model in de advertentie en de 

snack/body lotion passen goed bij elkaar, het naakte model is geschikt voor het geadverteerde 

product) die worden gemeten op een 7-puntenschaal (helemaal niet akkoord - helemaal akkoord).  

Deze schaal heeft in dit onderzoek een cronbach’s alpha van 0.824.  

 

Vraag vijf gaat na hoe aantrekkelijk de respondenten het model vinden. Deze schaal (Handbook of 

Marketing Scales, p. 301-302) bestaat uit 5 semantische differentiaal items 

(onaantrekkelijk/aantrekkelijk, niet deftig/deftig, lelijk/mooi, alledaags/verfijnd, niet sexy/sexy) 

gemeten op een 7 puntenschaal en werd deels overgenomen van Ohanian (1990). De originele 
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schaal meet drie verschillende constructen: ‘attractiveness’, ‘trustworthiness’ en ‘expertise’ van de 

‘endorser’. Voor dit onderzoek is enkel de ‘attractiveness’ relevant, vandaar dat ook enkel dit 

construct werd gemeten. Het construct ‘attractiveness’ had een betrouwbaarheid (‘reliability’) van 

0.904 en 0.893 in het onderzoek van Ohanian (1990). 

 

Vragen 6,7 en 8 vormen samen 1 schaal die peilt naar de schoonheid van het model in vergelijking 

met andere modellen, gemeten op een 7-puntenschaal (in vergelijking met andere mannelijke 

modellen in reclame,  maakt de schoonheid van dit model hem: veel minder opvallend/veel meer 

opvallend; vergeleken met andere mannelijke modellen die ik normaal zie in reclame, is de 

schoonheid van dit model: ver onder het gemiddelde/ver boven het gemiddelde; de superieure 

schoonheid van dit model zou opvallen tussen andere modellen in een magazine: helemaal niet 

akkoord/helemaal akkoord). Deze schaal (Marketing Scales Handbook, p. 751) werd aangepast van 

Bower (2001). Hij stelde deze schaal op om te peilen naar de schoonheid van vrouwelijke modellen, 

maar in deze enquête werd de schaal gebruikt om te peilen naar de schoonheid van het mannelijke 

model. In het onderzoek van Bower (2001) werd een cronbach’s alpha gerapporteerd van 0.80. 

 

Vraag negen gaat de ‘fit’ na tussen het model en de respondent. De schaal (Marketing Scales 

Handbook, p. 781) werd overgenomen van Bower & Landreth (2001) en bestaat uit 3 stellingen die 

worden gemeten op een 7-puntenschaal (helemaal niet akkoord/helemaal akkoord). De schaal 

haalde in hun onderzoek een cronbach’s alpha van 0.74.  

 

Vraag tien onderzoekt de attitude van respondenten ten opzichte van ‘sexual appeals’ (=sexy kledij, 

naaktheid,  seksueel gedrag, seksuele interactie, fysieke aantrekkelijkheid,…) in reclame.  Deze 

schaal (Handbook of Marketing Scales, p. 299-300) is een aangepaste versie van Widing, 

Hoverstad, Coulter & Brown (1991). De originele versie bevat 6 dimensies (‘moral’, 

‘objectionable’, ‘manipulative’, ‘useful as a tool’, ‘controlled’ en ‘widespread’) en 18 semantische 

differentialen (3 per dimensie). ‘Moral’ refereert naar de mate waarin personen het gebruik van 

‘sexual appeals’ in reclame moreel schadelijk vinden voor de kijker of niet. ‘Objectionable’ meet de 

algemene reactie en de mate waarin personen persoonlijk bezwaar hebben tegen het gebruik van 

‘sexual appeals’. ‘Manipulative’ verwijst naar de mate waarin personen het gebruik ervan 

manipulatief vinden ten opzichte van de attitudes van kijkers. ‘Controlled’ refereert naar de mate 

waarin personen vinden dat er een strengere controle moet zijn op het gebruik van ‘sexual appeals’. 

‘Widespread’ meet de perceptie van respondenten over hoe frequent deze techniek wordt gebruikt 

in reclame. ‘Useful as a tool’ verwijst naar de perceptie over de economische voordelen van het 

gebruik ervan. Van de 6 dimensies werden er in deze enquête 4 gebruikt (dus 12 semantische 

differentialen), nl. ‘moral’ (alpha = 0.87), ‘objectionable’ (alpha = 0.84) , ‘manipulative’ (alpha = 

0.79) en ‘useful as a tool’ (alpha = 0.82). De dimensies ‘controlled’ en ‘widespread’ werden 
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achterwege gelaten, aangezien deze voor dit onderzoek geen meerwaarde leveren. De dimensies 

worden gemeten aan de hand van een 9-puntenschaal. 

 

Het ‘self esteem’ van de respondent werd gemeten door vraag elf. Deze schaal, overgenomen van 

Rosenberg (1965), bevat 10 items die worden gemeten op een 7-puntenschaal (alpha = 0.88). De 

correcte vertaling ervan vonden we bij Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009). Deze schaal is 

volgens Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009) al vaak gebruikt in onderzoek en heeft een goeie 

betrouwbaarheid en validiteit.   

 

Verder werd er ook nagegaan hoe ijdel de respondent in kwestie is, via vraag twaalf. Aangezien 

voor dit onderzoek enkel de bezorgdheid om het fysieke voorkomen belangrijk is werd alleen deze 

dimensie uit de schaal van Netemeyer, Burton & Lichtenstein (1995) bevraagd. De schaal 

(Handbook of Marketing Scales, p.48-49) bevat oorspronkelijk 4 dimensies: ‘concern for physical 

appearance’, ‘view of physical appearance’, ‘concern for personal achievement’ en ‘view of 

personal achievement’. Enkel de eerste dimensie werd in dit onderzoek bevraagd. Deze dimensie 

bestaat uit 5 items die worden gemeten via een 7-puntenschaal (helemaal niet akkoord/helemaal 

akkoord).  

 

Het onderzoek wilde ook de effecten nagaan op ‘body esteem’, wat werd gemeten in vraag dertien. 

Dit onderzoek maakte gebruik van een schaal die werd gevonden bij Dens, De Pelsmacker & 

Janssens (2009) die gebaseerd is op een schaal van Franzoi & Shields (1984). De respondenten 

gaven zichzelf een score op 10 op 6 items (gewicht, lichaamssterkte, fysieke conditie, fysieke 

aantrekkelijkheid, seksuele aantrekkelijkheid en vorm/bouw).  

 

Ten slotte werd in vraag veertien de ‘attention to social comparison information’ (ATSCI) 

bevraagd. De schaal (Handbook of Marketing Scales, p. 102-103) van Lennox & Wolfe (1984), 

bestaande uit 13 items gemeten op een 5-puntenschaal (altijd vals/altijd juist), werd overgenomen. 

De ATSCI schaal had een alpha van 0.83 in de studie van Lennox & Wolfe (1984). 

 

De survey werd afgesloten met het meten van de correcte herinnering van de merknaam en enkele 

demografische gegevens (geboortejaar, geslacht, diploma en burgerlijke staat). 

 

2.8 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

De resultaten van dit onderzoek zijn betrouwbaar aangezien schalen werden gebruikt die een hoge 

cronbach’s alpha hadden in vorig onderzoek. Ook in het eigen onderzoek hebben de schalen een 
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hoge cronbach’s alpha. Deze studie is intern betrouwbaar omdat de gegevensverzameling en de 

data-analyse binnen het onderzoek zelf consistent zijn. Daarnaast is het onderzoek ook extern 

betrouwbaar aangezien in de rapportering veel aandacht wordt geschonken aan een nauwgezette 

beschrijving van de procedures, condities en algemene setting. Andere onderzoekers kunnen op 

deze manier tot vergelijkbare resultaten komen. Er werd ook op gelet dat dit onderzoek de nodige 

interne validiteit heeft. Er werd zoveel mogelijk getracht potentieel storende variabelen uit te sluiten 

bij de keuze van de modellen, de producten en de advertentie. De geobserveerde effecten zijn dus 

hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de gemanipuleerde variabelen. De externe validiteit van 

dit onderzoek is iets minder sterk. De steekproef is niet zo groot en de gemiddelde leeftijd is jong.  

 

2.9 Verwerking 

 
Alle statistische verwerkingen werden uitgevoerd met de software van SPSS versie 16.0. Bij p<0,5 

werden de resultaten als significant geïnterpreteerd.  
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3. Onderzoeksvraag en hypothesen 

 
 

In dit onderdeel worden een aantal  hypothesen geformuleerd, op basis van reeds bestaande 

literatuur, die verder in deze masterproef worden onderzocht en geanalyseerd. De hypothesen 

hebben betrekking op onze onderzoeksvraag, nl. de effecten van de ‘erotic male’ op de reclame-

effectiviteit en op het ‘self esteem’ en ‘body esteem’ van respondenten. 

 

‘Sex of respondent main effect’ 

 

Het ‘sex-of-respondent main effect’ is volgens Reichert (2002) het feit dat mannelijke respondenten 

over het algemeen positiever evalueren ten opzichte van naaktheid in reclame. Er zijn minder 

negatieve reacties wanneer naakte vrouwen worden gericht op mannen als doelgroep dan wanneer 

ongeklede mannen worden gericht naar vrouwen toe (Reichert, 2002). Verschillende studies stellen 

dat erotische reclame een effectieve manier is bij mannen als doelgroep,  maar dat vrouwen vaker 

negatief reageren  ten opzichte van seks en/of naaktheid in reclame, ongeacht het geslacht van het 

model (Geuens & De Pelsmacker, 1998; Messaris, 1997). 

 

H1: Vrouwen hebben een negatievere attitude ten opzichte van het gebruik van ‘sexual 

appeals’ in reclame dan mannen.  

 

‘Opposite sex effect’ 

 

Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat mannen en vrouwen modellen prefereren van 

het tegenovergestelde geslacht over modellen van hetzelfde geslacht, vooral voor naakte modellen 

(LaTour, 1990;  LaTour & Henthorne, 1993; Peterson & Kerin, 1977; Sciglimpaglia, Belch & Cain, 

1979, Smith, Haugtvedt, Jadrich, & Anton, 1995; Baker & Churchill, 1977; Belch, Holgerson, 

Belch & Koppman, 1982; Jones, Stanaland & Gelb, 1998; Simpson, Horton & Brown, 1996). Het 

gebruik van een mannelijk model wekt een positievere ‘attitude toward the ad’, ‘attitude toward the 

brand’ en stemming op bij vrouwen dan bij mannen. De affectieve reactie die wordt opgewekt bij 

het zien van reclame met modellen van hetzelfde geslacht zal eerder negatief zijn dan de affectieve 

reactie die wordt opgewekt door modellen van het andere geslacht (Simpson, Horton & Brown, 

1996). Dit noemen Simpson, Horton & Brown (1996) het ‘opposite sex effect’. 

 

H2: Vrouwen hebben een positievere attitude ten opzichte van de advertentie met het 

mannelijke naakte model (Aad). 

 



 

 

51 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

Congruentie of relevantie van naaktheid voor het product 

 

Enkele studies (o.a. Peterson & Kerin, 1977; Richmond & Hartman, 1982) raden aan aandacht te 

besteden aan de congruentie tussen het soort product en het model in een advertentie. Richmond & 

Hartman (1982) vonden in hun studie dat de herinnering van de merknaam gelinkt is aan de 

relevantie van de ‘sexual appeal’ aan het product. De herinnering van de merknaam was significant 

lager wanneer de seksuele inhoud in de advertentie niet functioneel gerelateerd was aan het product 

in vergelijking met wanneer de seksuele inhoud wel gelinkt was aan het product. De effectiviteit 

van een advertentie wordt dus verhoogd door een natuurlijke harmonie tussen het product en de 

‘sexual appeal’ in de advertentie. In dit onderzoek is de seksuele inhoud in de advertentie 

functioneel gerelateerd aan de bodylotion, maar niet aan de snack. 

 

H3a: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een bodylotion hebben een 

positievere attitude ten opzichte van de advertentie (Aad). 

H3b: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een bodylotion hebben een 

positievere attitude ten opzichte van het merk (Ab). 

H3c: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een bodylotion hebben een hogere 

bereidwilligheid om het product aan te kopen (PI).  

H3d: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een bodylotion hebben een hogere 

merkherinnering  (brand recall).  

 

 

Aantrekkelijkheid van het model 

 

Verschillende studies bevestigen de effectiviteit van het gebruik van aantrekkelijke modellen in 

reclame (Bower & Landreth, 2001; Kahle & Homer, 1983; Kamins, 1990). Een fysiek 

aantrekkelijke persoon representeert als het ware een ongeconditioneerde stimulus, mensen 

reageren namelijk positief ten opzichte van aantrekkelijke individuen. Wanneer deze 

ongeconditioneerde stimulus wordt geassocieerd met een geconditioneerde stimulus of een neutraal 

object zoals een verbruiksproduct krijgen we niet alleen dezelfde positieve affectieve reactie ten 

opzichte van het product maar ook een overeenkomstige evaluatieve reactie, namelijk de 

bereidwilligheid om het product aan te kopen (Caballero, Lumpkin & Madden, 1989).  

 

H4a: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een aantrekkelijk model hebben 

een positievere attitude ten opzichte van de advertentie (Aad).  

H4b: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een aantrekkelijk model hebben 

een positievere attitude ten opzichte van het merk (Ab). 
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H4c: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een aantrekkelijk model hebben 

een hogere bereidwilligheid om het product aan te kopen (PI). 

H4d: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met een aantrekkelijk model hebben 

een betere merkherinnering (brand recall). 

 

 

Aantrekkelijkheid van het model + congruentie tussen het product en de advertentie 

 

Op basis van hypothesen 3 en 4 kunnen we de volgende hypothesen formuleren: 

 

H5a: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met het aantrekkelijke model en met 

de bodylotion hebben de meest positieve attitude ten opzichte van de advertentie (Aad). 

H5b: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met het aantrekkelijke model en met 

de bodylotion hebben de meest positieve attitude ten opzichte van het merk (Ab).  

H5c: Respondenten die een advertentie te zien krijgen met het aantrekkelijke model en met 

de bodylotion hebben de hoogste bereidwilligheid om het product aan te kopen (PI). 

 

Social comparison 

 

Studies die de mannelijke en vrouwelijke tevredenheid met het fysieke voorkomen vergelijken 

tonen aan dat mannen over het algemeen meer tevreden zijn dan vrouwen (Burton, Netemeyer & 

Lichtenstein, 1994). 

 

Volgens Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009) zorgen ‘upward comparisons’, wanneer het model 

erg aantrekkelijk is, voor een negatief effect op het ‘body esteem’. Als het model niet zo 

aantrekkelijk wordt bevonden door de kijker, zal een zijwaartse of mogelijk ‘downward 

comparison’ sneller een positief effect hebben. Eén enkele blootstelling aan een reclame heeft 

volgens Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009) geen invloed op ‘self-esteem’. Ook in het 

onderzoek van Hobza, Walker, Yakushko & Peugh (2007) werden er verschillen gevonden tussen 

de verschillende groepen op de Body Esteem Scale (BES), maar niet op de State Self-Esteem Scale 

(SSES). De respondenten die advertenties te zien kregen met een gespierde, aantrekkelijke man 

scoorden lager op de Body Esteem Scale. 

 

De ATSCI (Attention To Social Comparison Information) schaal werd ontwikkeld als deel van een 

poging tot het meten van ‘self-monitoring’. ‘Self-monitoring’ is de neiging het eigen gedrag aan te 

passen aan de sociale richtlijnen in plaats van zich te gedragen naar de eigen attitudes en 

overtuigingen. Individuen die hoog scoren op de ATSCI schaal hechten veel belang aan wat 
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anderen denken van hen. Zij gaan sneller gehoorzamen aan normatieve druk, in vergelijking met 

individuen die laag scoren op de ATSCI schaal. Gulas & McKeage (2000) vonden in hun 

onderzoek dat ATSCI negatief is geassocieerd met ‘self-esteem’ (eigenwaarde) en de zelf 

waargenomen fysieke aantrekkelijkheid.  

 

H6a: Mannelijke respondenten  hebben een hogere score op de schalen die ‘self esteem’ en 

‘body esteem’ meten, in vergelijking met vrouwelijke respondenten. 

H6b: Respondenten die een advertentie krijgen met het aantrekkelijke model hebben een 

lagere score op de schaal die ‘body esteem’ meet, in vergelijking met respondenten die het 

onaantrekkelijke model te zien krijgen. 

H6c: Er is geen significant verschil in score op de schaal die ‘self esteem’ meet tussen 

respondenten die de advertentie te zien krijgen met het aantrekkelijke model of met het 

onaantrekkelijke model.  

H6d: Respondenten die hoog scoren op de ATSCI schaal hebben een significant lagere score 

op de schalen die ‘self esteem’ en ‘body esteem’ meten, in vergelijking met respondenten die 

laag scoren op de ATSCI schaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

4. Resultaten 

 

 

4.1 Manipulatiecheck 

 

 
Respondenten uit groepen 1 en 3 werden blootgesteld aan een advertentie met een aantrekkelijk 

model, terwijl respondenten uit groepen 2 en 4 een advertentie te zien kregen met een minder 

aantrekkelijk model. De respondenten uit groepen 1 (gem.= 4.6188) en  3 (gem.= 5.1742) scoren 

hoger op de schaal (cronbach’s alpha= 0.93) die de aantrekkelijkheid van het gebruikte model meet 

(vraag 5) dan de respondenten uit groepen 2 (gem.= 2.4571) en  4 (gem.= 2.7333). Uit de Scheffe-

test (bijlage 6) blijkt dat groepen 1 en 3 wel degelijk significant verschillen van groepen 2 en 4 (p= 

0.000). Groepen 2 en 4, die het onaantrekkelijke model zagen, en groepen  1 en 3, die het 

aantrekkelijke model zagen, verschillen onderling niet significant (p= 0.819 en 0.259 

respectievelijk). Er werd ook een Anova en Scheffe-test uitgevoerd op een tweede schaal 

(cronbach’s alpha= 0.840) die de schoonheid van het model meet in vergelijking met andere 

modellen (vraag 6, 7 en 8 samen). Ook hier komt naar voren dat de groepen 1 (gem.= 3.8111) en 3 

(gem.= 4.3667) hun model significant (p= 0.000) mooier vinden dan de groepen 2 (gem.= 2.2667) 

en 4 (gem.= 2.3778) (bijlage 7). Er kan dus worden geconcludeerd dat de eerste manipulatie is 

geslaagd. 

 

Ten tweede wordt nagegaan of de bodylotion meer gerelateerd wordt aan naaktheid dan de snack, 

via de zelfgeconstrueerde schaal (cronbach’s alpha= 0.824) in vraag 4. Groepen 1 en 2 kregen een 

advertentie te zien met de snack, groepen 3 en 4 met de bodylotion. Respondenten uit groepen 3 

(gem.= 4.0333) en 4 (gem.= 3.4417) scoren hoger op de schaal dan de respondenten uit groepen 1 

(gem.= 1.8710) en 2 (gem.= 2.1667). De Scheffe test (bijlage 8) maakt duidelijk dat groepen 3 en 4 

significant (p= 0.000) verschillen van de groepen 1 en 2. De tweede manipulatie is dus ook gelukt, 

waardoor verdere analyses tussen de 4 groepen mogelijk zijn. 

 

4.2 Hypothesen toetsen 

 
De eerste hypothese is van belang om een algemeen zicht te krijgen op de attitude van mannen en 

vrouwen ten opzichte van het gebruik van ‘sexual appeals’ in reclame. De eerste 3 semantische 

differentiaal items van vraag 13 meten de dimensie ‘moral’ (cronbach’s alpha= 0.876). Een 

Independent-Samples T test (bijlage 9) toont aan dat vrouwen (gem.= 5.6720) lager scoren op deze 

dimensie (gemeten op een 9 puntenschaal) dan mannen (gem.= 6.6444). De nulhypothese van 

gelijke groepsgemiddelden mag worden verworpen (p= 0.002). Er wordt een eenzijdige toets 



 

 

55 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

gevoerd en daarom wordt de overschrijdingskans gedeeld door twee. Mannen vinden ‘sexual 

appeals’ in reclame dus minder moreel schadelijk dan vrouwen. De volgende 3 semantische 

differentiaal items (item 4-6) van vraag 13 meten de dimensie ‘objectionable’ (cronbach’s alpha= 

0.678). Item 5 werd in de juiste richting gecodeerd waarna opnieuw een Independent-Samples T 

test (bijlage 9) werd uitgevoerd. Vrouwen (gem.= 5.9471) scoren hier ook lager dan mannen (gem.= 

6.8944). De nulhypothese van gelijke groepsgemiddelden mag verworpen worden (p= 0.000). 

Hieruit blijkt dus dat mannen significant minder persoonlijk bezwaar hebben tegen het gebruik van 

‘sexual appeals’ in reclame. De semantische differentiaal items 7 tot en met 9 (van vraag 13) meten 

de dimensie ‘manipulative’ (cronbach’s alpha= 0.689). Item 9 werd in de juiste richting gecodeerd 

en een Independent-Samples T test (bijlage 9) toont het verschil aan tussen mannen en vrouwen. 

Mannen (gem.= 5.8418) scoren ook op deze dimensie hoger dan vrouwen (gem.= 5.0423). Ook hier 

is het verschil significant tussen mannen en vrouwen (p= 0.006). Opnieuw zijn mannen toleranter 

ten opzichte van het gebruik van ‘sexual appeals’ in reclame, zij vinden het minder manipulatief 

dan vrouwen. De laatste dimensie, ‘useful as a tool’, wordt gemeten via item 10 tot en met 13 van 

vraag 13 (cronbach’s alpha= 0.760). Items 10 en 12 werden in de juiste richting gecodeerd. De 

Independent-Samples T test (bijlage 9) toont aan dat mannen (gem.= 5.9944) weeral hoger scoren 

dan vrouwen (gem.= 5.4550). Dit verschil tussen mannen en vrouwen is ook significant (p= 0.029), 

aangezien de overschrijdingskans door 2 moet worden gedeeld. De 12 items samen meten de 

attitude ten opzichte van het gebruik van sexual appeals in reclame (cronbach’s alpha= 0.827). 

Mannen (gem.= 6.3249) scoren hierop significant (p= 0.000) hoger dan vrouwen (gem.= 5.5291) 

(bijlage 9). We kunnen dus met zekerheid de eerste hypothese bevestigen: vrouwen hebben een 

negatievere attitude ten opzichte van het gebruik van ‘sexual appeals’ in reclame dan mannen.  

 

De tweede hypothese is hulpvol om na te gaan of men het erotiseren van mannen in reclame het 

beste richt op mannen of op vrouwen als doelgroep. De schaal die de attitude ten opzichte van de 

advertentie meet (vraag 1) heeft in dit onderzoek een cronbach’s alpha van 0.950, een erg 

betrouwbare schaal dus. Eerst werden de items in de andere richting gecodeerd zodat een hogere 

score gelijkstaat met een positievere attitude. De mannen (gem.= 2.904) hebben een lagere 

gemiddelde score (op een 7-puntenschaal) dan de vrouwen (gem.= 3.5305). De Independent-

Samples T test (bijlage 10) toont aan dat het verschil tussen mannen en vrouwen significant is (p= 

0.005). Ook hier wordt de overschrijdingskans gedeeld door 2 aangezien eenzijdig wordt getoetst. 

De tweede hypothese kan dus worden bevestigd. De vrouwelijke respondenten hebben inderdaad 

een positievere attitude dan de mannen ten opzichte van de advertentie met het mannelijke model. 

De resultaten kunnen ook meer in detail worden bekeken. Een Independent-Samples T Test in 

combinatie met een split file op basis van de 4 verschillende groepen, toont aan dat er enkel in 

groepen 1 en 3 een significant verschil is tussen de mannen en vrouwen (p= 0.028 en 0.024 

respectievelijk) (bijlage 10). Vrouwen hebben dus enkel een significant hogere gemiddelde Aad-
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score dan mannen wanneer een aantrekkelijk model wordt gebruikt. Wanneer er een minder 

aantrekkelijk model wordt gebruikt (groepen 2 en 4) is er geen significant verschil in de gemiddelde 

Aad-score tussen mannen en vrouwen (respectievelijk p= 0.910 en 0.869).  

 

Om hypothesen 3a, 3b, 3c en 3d te toetsen moet er eerst een nieuwe dichotome variabele worden 

aangemaakt. Alle respondenten die een advertentie voor de snack hebben gezien krijgen nummer 0, 

degene die een advertentie voor de bodylotion hebben gezien krijgen nummer 1. Deze nieuwe 

variabele wordt de groeperingvariabele in de Independent Samples T-test (bijlage 11). De schalen 

die de ‘purchase intention’ en de attitude ten opzichte van de advertentie (Aad) en het merk (Ab) 

meten worden de testvariabelen. Respondenten die een advertentie te zien kregen met de snack 

(gem.= 2.9928) hebben een lagere gemiddelde score op de Aad-schaal dan diegene die een 

advertentie zagen met de bodylotion (gem.= 3.4689). Bovendien kan de nulhypothese worden 

verworpen (p= 0.027), de verschillen tussen deze 2 groepen zijn significant. Opnieuw worden alle 

overschrijdingskansen gedeeld door 2 aangezien eenzijdig wordt getoetst. Hypothese 3a kan dus 

worden bevestigd. Respondenten die een advertentie zien voor een body lotion hebben dus een 

positievere attitude ten opzichte van de advertentie. Deze resultaten worden meer in detail bekeken 

via een Anova-test. Hieruit blijkt dat het verschil in Aad-score tussen een advertentie met een body 

lotion en met een snack enkel significant is wanneer een aantrekkelijk model wordt gebruikt. Het 

verschil tussen groep 1 (aantrekkelijk - snack) en groep 3 (aantrekkelijk – bodylotion) is significant 

(p=0.049) (bijlage 12). Het verschil tussen groep 2 (onaantrekkelijk – snack) en groep 4 

(onaantrekkelijk – bodylotion) daarentegen, is niet significant (p=0.948).  

 

De schaal die de attitude ten opzichte van het merk meet (vraag 2) heeft in dit onderzoek een 

cronbach’s alpha van 0.930, opnieuw een zeer betrouwbare schaal. Het laatste item werd eerst in de 

juiste richting gecodeerd. De respondenten die de bodylotion (gem.= 3.7685) te zien kregen hebben 

ook een positievere attitude ten opzichte van het merk dan diegene die de snack (gem.= 3.5961) te 

zien kregen. Uit de Independent Samples T-test (bijlage 11) blijkt wel dat dit verschil niet 

significant is (p= 0.198). Hypothese 3b moet dus worden verworpen. 

 

De schaal die de ‘purchase intention’ meet (vraag 3) heeft in dit onderzoek een cronbach’s alpha 

van 0.929. Hierop scoren de respondenten die een advertentie kregen met de snack (gem.= 2.3065) 

hoger dan de respondenten die een body lotion (gem.= 2.1202) zagen. De Independent Samples T-

test (bijlage 11) geeft wel aan dat dit verschil niet significant is (p= 0.239). Hypothese 3c moet dus 

ook worden verworpen. 

 

Om hypothese 3d te toetsen word ook een nieuwe variabele aangemaakt voor ‘brand recall’. 

Wanneer de respondenten de juiste merknaam noteerden krijgen ze een 1, wanneer ze de verkeerde 
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merknaam noteerden krijgen ze een 0. De 2 nieuwe variabelen zijn beiden nominaal waardoor hier 

wordt gewerkt met een kruistabel en een chi-kwadraattoets (bijlage 13). De chi-kwadraattoets mag 

in dit geval worden gebruikt want de laagste verwachte of theoretische frequentie is 23.8 en 0% van 

de verwachte frequenties is kleiner dan 5. De berekende overschrijdingskans van de pearson chi-

square is 0.008. Dit betekent dat er wel degelijk een verband is tussen de twee variabelen, nl. brand 

recall en het type product. Resultaten tonen aan dat er vaker een correcte merkherinnering is bij de 

respondenten die de advertentie kregen met de bodylotion (64.6%) dan bij de respondenten die de 

advertentie kregen voor de snack (35.4%). Hypothese 3d wordt dus wel ondersteund in dit 

onderzoek.  

 

De respondenten die een advertentie te zien krijgen waarin de seksuele inhoud relevant is voor het 

product (bodylotion) hebben een positievere attitude ten opzichte van de advertentie (Ab) en hebben 

een hogere ‘brand recall’. Er is wel geen significant verschil in attitude ten opzichte van het merk 

(Ab) en in ‘purchase intention’. 

 

Om hypothese 4a, 4b, 4c en 4d te toetsen moet opnieuw een nieuwe dichotome variabele worden 

aangemaakt. Alle respondenten die een advertentie zagen met een aantrekkelijk model kregen 

nummer 0, de anderen die een onaantrekkelijk model zagen kregen nummer 1. Deze nieuwe 

variabele is de groeperingvariabele in de Independent-Samples T Test (bijlage 14). De schalen die 

de ‘purchase intention’ en de attitudes ten opzichte van de advertentie (Aad) en het merk (Ab) 

meten zijn de testvariabelen. De respondenten die een aantrekkelijk model te zien kregen (gem.= 

3.8907) hebben een positievere attitude ten opzichte van de advertentie (Aad) dan diegenen die een 

onaantrekkelijk model (gem.= 2.5481) zagen. De nulhypothese, die luidt dat de 

steekproefgemiddelden niet verschillen, mag worden verworpen (p= 0.000). Hypothese 4a wordt 

dus bevestigd. 

 

De attitude ten opzichte van het merk (Ab) is ook hoger voor de respondenten die een aantrekkelijk 

model te zien kregen (gem.= 3.8221) dan voor respondenten die het onaantrekkelijke model te zien 

kregen (gem.= 3.5427), maar dit verschil is niet significant (p= 0.088) (bijlage 14). Hypothese 4b 

wordt met andere woorden niet bevestigd in dit onderzoek. 

 

De bereidwilligheid om het product aan te kopen (‘purchase intention’) is opnieuw hoger voor de 

respondenten die geconfronteerd werden met het aantrekkelijke model (gem.= 2.4762) dan voor 

respondenten die het onaantrekkelijke model (gem.= 1.9389) zagen. Het verschil tussen de 2 

groepen is hier wel opnieuw significant (p= 0.019), waardoor hypothese 4c mag worden bevestigd 

(bijlage 14).  
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Om hypothese 4d te kunnen toetsen moet beroep worden gedaan op een kruistabel in combinatie 

met een chi-kwadraattoets (bijlage 15) vanwege de 2 nominale variabelen. Er is aan beide 

voorwaarden voldaan om de chi-kwadraattoets te mogen interpreteren: de laagste verwachte of 

theoretische frequentie is 23.41 en 0% van de verwachte frequenties is kleiner dan 5. De 

nulhypothese, dat er geen verband bestaat tussen het type model waaraan de respondent wordt 

blootgesteld en de merkherinnering, kan hier niet worden verworpen (p= 0.829). De resultaten 

tonen aan dat de correcte merkherinnering even hoog is bij beide soorten modellen (50%). 

Hypothese 4d wordt dus verworpen in dit onderzoek.  

 

Een advertentie met een aantrekkelijk model zorgt voor een positievere attitude ten opzichte van de 

advertentie (Aad) en een hogere bereidwilligheid om het product aan te kopen (purchase intention), 

maar niet voor een betere merkherinnering of een positievere attitude ten opzichte van het merk 

(Ab). 

 

Om hypothese 5a te onderzoeken wordt de Aad-schaal de afhankelijke variabele en dienen de 

dichotome variabelen ‘product’ en ‘model’ als fixed factors (General lineair model – univariate). Er 

is een hoofdeffect van zowel het type model (F= 42.594, p= 0.000) als het type product (F= 5.895, 

p= 0.017) op de attitude ten opzichte van de advertentie. Dit blijkt ook uit het feit dat hypothese 3a 

en hypothese 4a worden bevestigd. Er is wel geen significant interactie-effect van het type product 

en type model (F= 2.486, p= 0.118) op de attitude ten opzichte van de advertentie. Via select cases 

worden enkel de groepen geselecteerd die het aantrekkelijke model zagen en wordt een Independent 

Samples T test uitgevoerd (bijlage 16). Hieruit blijkt dat voor de advertenties met het aantrekkelijke 

model, een bodylotion tot een positievere attitude ten opzichte van de advertentie (gem.bodylotion= 

4.3295) leidt dan een snack (gem.snack= 3.4931, t= - 2.520, p= 0.014). Vervolgens worden enkel de 

groepen geselecteerd die een onaantrekkelijk model zagen. Uit de Independent Samples T test 

(bijlage 16) blijkt dat er voor de advertenties met het onaantrekkelijke model geen verschil is in 

attitude ten opzichte van de advertentie (Aad) tussen de snack en de bodylotion (gem.snack = 2.4593; 

gem.bodylotion= 2.6370, t= -0.705, p= 0.484). Hypothese 5a mag dus worden bevestigd, aangezien de 

advertentie met de bodylotion en het aantrekkelijk model de meest positieve attitude ten opzichte 

van de advertentie (Aad) opwekt. 

 

 
Om hypothese 5b te onderzoeken wordt dezelfde procedure gevolgd als bij hypothese 5a, maar nu 

wordt de Ab-schaal de afhankelijke variabele. Hier zijn er geen hoofdeffecten van het type model 

(F= 1.792, p= 0.183) en het type product (F= 0.694, p= 0.407) op de attitude ten opzichte van het 

merk (Ab). Hypothese 3b en hypothese 4b werden dan ook verworpen. Er is ook geen interactie-

effect van het type product en het type model (F= 0.166, p=0.684) op de attitude ten opzichte van 
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het merk (bijlage 17). Wanneer enkel de groepen worden geselecteerd die een aantrekkelijk model 

zagen blijkt dat er geen verschil is in attitude ten opzichte van het merk (Ab) tussen de groepen die 

een bodylotion of een snack zagen (gem.snack= 3.6939; gem.bodylotion= 3.9458, t= -0.837, p= 0.406). 

Vervolgens worden  de groepen geselecteerd die het onaantrekkelijke model zagen. Hier is er ook 

geen verschil in attitude ten opzichte van het merk (Ab) tussen respondenten die een bodylotion of 

een snack zagen (gem.snack= 3.5048, gem.bodylotion= 3.5911, t= -0.315, p= 0.754). Hypothese 5b 

wordt dus verworpen. 

 

Om hypothese 5c te onderzoeken wordt de afhankelijke variabele de PI-schaal. Er is een significant 

hoofdeffect van het type model op de ‘purchase intention’ (F= 4.362, p= 0.039). Dit blijkt ook uit 

het feit dat hypothese 4c werd bevestigd. Het type product daarentegen heeft geen hoofdeffect op de 

‘purchase intention’ (F= 0.546, p= 0.461), waardoor hypothese 3c werd verworpen. Ten slotte is er 

geen interactie-effect van het type model en product op de bereidwilligheid om het product aan te 

kopen (F= 1.883, p= 0.173) (bijlage 18). Eerst worden enkel de groepen die het aantrekkelijke 

model te zien kregen geselecteerd. Respondenten die de snack of de bodylotion zagen verschillen 

niet significant van elkaar op de PI schaal (gem.snack= 2.3958; gem.bodylotion= 2.5591, t= -0.399, p= 

0.692). De groepen die het onaantrekkelijke model te zien kregen verschillen ook niet significant 

van elkaar (gem.snack= 2.2111; gem.bodylotion= 1.6667, t= 1.775, p= 0.081) (bijlage 18). Hypothese 5c 

kan dus niet worden bevestigd. 

 

Hypothese 6a wordt bevestigd via een Independent-Samples T test (bijlage 19). De gemiddelde 

score van mannen op de schaal die ‘self esteem’ (cronbach’s alpha = 0.863) meet is hoger dan bij 

vrouwen (gem.mannen= 5.6895; gem.vrouwen= 5.0917,  t= 3.728, p= 0.000). De score op de ‘body 

esteem’ schaal (cronbach’s alpha= 0.834) is bij mannen ook hoger dan bij vrouwen (gem.mannen = 

7.3194, gem.vrouwen = 6.5873, t= 3.233, p= 0.002). Mannen hebben dus een hoger ‘self esteem’ en 

‘body esteem’ dan vrouwen. 

 

Hypothese 6b wordt niet bevestigd door de resultaten van de Independent-Samples T test (bijlage 

20). De score op de schaal die ‘body esteem’ meet verschilt bijna niet tussen respondenten die het 

aantrekkelijke model of het onaantrekkelijke model zagen (gem.aantrekkelijk=6.9339, 

gem.onaantrekkelijk=6.9556, t= -0.092, p= 0.464). Ook hier wordt de overschrijdigskans gedeeld door 

twee vanwege de eenzijdige toets. Er wordt een split file gebruikt om te kijken of er eventueel wél 

een verschil is bij enkel de mannen of vrouwen (bijlage 20). Hieruit blijkt dat er zowel bij de 

mannen (p= 0.639) als bij de vrouwen (p= 0.789) geen significante verschillen zijn in ‘body esteem’ 

score tussen de groepen die het aantrekkelijke model of het onaantrekkelijke model zagen.  
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Hypothese 6c wordt wel bevestigd door de resultaten van de Independent-Samples T test (bijlage 

21). Respondenten die een advertentie te zien kregen met het aantrekkelijke model hebben geen 

significant lagere score op de ‘self esteem’ schaal (gem.aantrekkelijk = 5.3759, gem.onaantrekkelijk = 5.3898, 

t= -0.082, p= 0.935). De split file (op basis van geslacht) toont ook hier aan dat er geen verschil is 

bij enkel de mannen (p= 0.772) of vrouwen (p= 0.882) (bijlage 21).  

 

De mediaan van de variabele ‘attention to social comparison information’ (cronbach’s alpha= 

0.819), is 2.9231. Via een median split (recode into different variable) wordt een nominale 

variabele aangemaakt. Alle scores onder of gelijk aan de mediaan worden 0, alle scores boven de 

mediaan worden 1. Deze laatste worden beschouwd als zijnde een hoge ATSCI score. Uit de 

Independent Samples T test (bijlage 22) blijkt dat er geen significant verschil is in ‘body esteem’ 

score tussen diegene met een lage of hoge score op de ATSCI schaal (gem.lageATSCI= 6.9044, 

gem.hogeATSCI= 6.9368, p= 0.447). Er zijn ook geen significante verschillen in ‘self esteem’ score 

(gem.lageATSCI= 5.4536, gem.hogeATSCI= 5.3351, p= 0.246). Beide overschrijdingswaarden werden 

gedeeld door twee vanwege de eenzijdige toetsing. Hypothese 6d wordt dus niet ondersteund, de 

score van de respondent op de ATSCI schaal heeft in dit onderzoek geen invloed op de ‘self 

esteem’ en ‘body esteem’ score van de respondent.  
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5. Discussie en conclusie 

 

Deze studie bevestigt de resultaten van andere studies, maar weerlegt ook sommige andere studies. 

Bovendien zijn er enkele nieuwe bevindingen.  

 

Ten eerste bevestigt deze studie het ‘sex of respondent main effect’. Verschillende studies stellen dat 

erotische reclame een effectieve manier is bij mannen als doelgroep,  maar dat vrouwen vaker 

negatief reageren  ten opzichte van ‘sexual appeals’ in reclame (Dens, De Pelsmacker & Janssens, 

2007a; Geuens & De Pelsmacker, 1998; Messaris, 1997; Reichert, 2002). Reichert (2002) noemt dit 

het ‘sex-of-respondent main effect’, zijnde dat mannelijke respondenten over het algemeen positiever 

evalueren ten opzichte van naaktheid in reclame. Mannen scoren in dit onderzoek significant hoger 

op de 4 verschillende dimensies (‘moral’, ‘objectionable’, ‘manipulative’ en ‘useful as a tool’) die de 

attitude ten opzichte van het gebruik van ‘sexual appeals’ in reclame meten. Mannen vinden ‘sexual 

appeals’ in reclame minder moreel schadelijk en minder manipulatief dan vrouwen en hebben 

minder persoonlijk bezwaar tegen het gebruik ervan. Het is dus aangeraden om voorzichtig te zijn 

met naaktheid en erotiek in reclame wanneer de doelgroep bestaat uit vrouwen. 

 

Daarnaast bevestigt deze studie ook het ‘opposite sex effect’. Heel wat onderzoek stelt dat mannen 

en vrouwen modellen prefereren van het tegenovergestelde geslacht over modellen van hetzelfde 

geslacht, vooral voor naakte modellen (Baker & Churchill, 1977; Belch, Holgerson, Belch & 

Koppman, 1982; Jones, Stanaland & Gelb, 1998; LaTour, 1990;  LaTour & Henthorne, 1993; 

Peterson & Kerin, 1977; Sciglimpaglia, Belch & Cain, 1979; Simpson, Horton & Brown, 1996; 

Smith, Haugtvedt, Jadrich, & Anton, 1995). In dit onderzoek hebben vrouwen een significant 

positievere attitude ten opzichte van de advertentie dan mannen wanneer een aantrekkelijk 

mannelijk model wordt gebruikt. Bij de 2 advertenties met het onaantrekkelijk mannelijk model is 

er geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen als doelgroep worden dus 

misschien beter aangesproken met een aantrekkelijk mannelijk model. Het frequente gebruik, door 

marketeers, van de ‘erotic male’ voor een mannelijke doelgroep valt vanuit deze resultaten niet te 

verklaren. 

 

Deze studie bevestigt ook gedeeltelijk ander onderzoek dat poneert dat naakte modellen het best 

worden gebruikt voor seksrelevante producten (Baker & Churchill, 1977; Peterson & Kerin, 1977; 

Reichert, 2002; Richmond & Hartman, 1982). De respondenten uit dit onderzoek die een 

advertentie zagen voor de bodylotion (product dat congruent is met naaktheid) hebben een 

positievere attitude ten opzichte van de advertentie dan de respondenten die een advertentie zagen 

voor de snack (product dat niet seksrelevant is), maar opnieuw enkel wanneer het aantrekkelijke 

model wordt gebruikt. Wanneer onaantrekkelijke modellen worden gebruikt lijkt het de 
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respondenten dus niet echt uit te maken of het product gerelateerd is aan het naakte model of niet, 

de attittude ten opzichte van de advertentie is dan sowieso nogal negatief. Er is dus een significant 

hoofdeffect van het type product op Aad. Er moet wel worden opgemerkt dat een positieve attitude 

ten opzichte van de advertentie (Aad) niet noodzakelijk wordt omgezet in een positievere attitude 

ten opzichte van het merk (Ab) of een hogere ‘purchase intention’. Dit laatste komt overeen met de 

studies van Caballero, Lumpkin & Madden (1989), Caballero & Pride (1984) en Caballero & 

Solomon (1984), die stellen dat deze positieve gevoelens niet noodzakelijk vertaald worden in 

daadwerkelijk gedrag of koopintenties. In dit onderzoek zijn hiervoor namelijk geen significante 

verschillen te vinden tussen de respondenten die de snack of bodylotion te zien kregen. Verder 

blijkt dat er wel vaker een correcte merkherinnering is bij de respondenten die de advertentie kregen 

met de bodylotion dan bij de respondenten die de advertentie kregen voor de snack. Ten gevolge 

van deze resultaten kan aangeraden worden om wel degelijk aandacht te besteden aan de 

congruentie tussen het product en het model in een advertentie. Misschien is er wel een invloed op 

de ‘purchase intention’ en de attitude ten opzichte van het merk (Ab) na meerdere blootstellingen 

aan de advertentie.  

 

Deze studie ondersteunt ook deels andere studies die stellen dat fysieke aantrekkelijkheid de 

effectiviteit van een boodschap bepaalt (Bower & Landreth, 2001; Byrne, 1971; Caballero & 

Resnik, 1986; Chaiken, 1979; Kahle & Homer, 1983; Kamins, 1990; Patzer, 1985). De 2 

advertenties met het aantrekkelijke model genereren een positievere attitude ten opzichte van de 

advertentie (Aad) en een hogere bereidwilligheid om het product aan te kopen dan de 2 advertenties 

met het onaantrekkelijke model. De ‘purchase intention’ is wel sowieso nogal laag. Respondenten 

in dit onderzoek zijn dus niet snel van plan het product uit te proberen. Verder zijn er geen 

significante verschillen te vinden in de attiude ten opzichte van het merk (Ab) en ‘brand recall’. Het 

valt vanuit deze resultaten (nl. hoofdeffect van type model op Aad en PI) wel aan te raden eerder 

een aantrekkelijk model te gebruiken vanwege het belang, volgens Mitchell & Olson (1981), van 

een positieve attitude ten opzichte van de advertentie (Aad) voor de attitude ten opzichte van het 

merk (Ab) en de ‘behavioral intention’. 

 

Er zijn geen significante interactie-effecten van het type model en type product op Aad, Ab en PI. 

De conditie met het aantrekkelijke model en het product congruent met naaktheid (bodylotion) 

levert wel de meest positieve attitude op ten opzichte van de advertentie. Dit geldt niet voor de 

attitude ten opzichte van het merk en de ‘purchase intention’. Opnieuw leidt een positieve attitude 

niet noodzakelijk tot aanschaffing van het product. Dit kan wel te maken hebben met het feit dat 

respondenten slechts eenmalig worden blootgesteld aan het product. 
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In verband met ‘self esteem’ en ‘body esteem’ worden de onderzoeken van Burton, Netemeyer & 

Lichtenstein (1994) en Elliot & Elliott (2005) bevestigd, aangezien ook in dit onderzoek mannen 

een hoger ‘self esteem’ en ‘body esteem’ hebben dan vrouwen. Het soort model (aantrekkelijk of 

minder aantrekkelijk) waaraan de respondent (eenmalig) wordt blootgesteld heeft in dit onderzoek 

geen invloed op de ‘body esteem’ score. Dit is tegengesteld aan de vaststellingen van Dens, De 

Pelsmacker & Janssens (2009). Volgens hen zorgen ‘upward comparisons’, wanneer het model erg 

aantrekkelijk is, voor een negatief effect op het ‘body esteem’. Als het model niet zo aantrekkelijk 

wordt bevonden door de kijker, zal een zijwaartse of mogelijk ‘downward comparison’ sneller een 

positief effect hebben. Ook in het onderzoek van Hobza, Walker, Yakushko & Peugh (2007) 

werden er verschillen gevonden tussen de verschillende groepen op de Body Esteem Scale (BES). 

De respondenten die advertenties te zien kregen met een gespierde, aantrekkelijke man scoorden 

lager op de Body Esteem Scale. In deze masterproef is dit dus niet het geval. Het is niet echt 

duidelijk wat hiervan de oorzaak kan zijn. Misschien spiegelen de respondenten zich niet echt aan 

de gebruikte modellen omdat ze weinig overeenkomsten zien tussen zichzelf en het model of omdat 

de advertentie niet volledig professioneel overkomt. Één enkele blootstelling aan een reclame heeft 

volgens Dens, De Pelsmacker & Janssens (2009) en Hobza, Walker, Yakushko & Peugh (2007) wel 

geen invloed op het ‘self-esteem’, zoals de resultaten van dit onderzoek bevestigen. 

 

Ten laatste heeft de score van de respondent op de ATSCI schaal in dit onderzoek geen invloed op 

de ‘self esteem’ en ‘body esteem’ score van de respondent. Deze resultaten bevestigen het 

onderzoek van Gulas & McKeage (2000) niet. Zij vonden in hun onderzoek dat ATSCI negatief is 

geassocieerd met ‘self-esteem’ (eigenwaarde) en de zelf waargenomen fysieke aantrekkelijkheid. 

Maar volgens hen bestaat er wel een ‘ego-defensive mechanism’ die respondenten gebruiken 

wanneer ze beelden van aantrekkelijke mannen evalueren. Wanneer ze het model uitlachen en 

belachelijk maken kan dit de ‘self-rating’ verhogen. Misschien dat de respondenten in dit onderzoek 

zo redeneerden. 

 

We kunnen concluderen dat mannen positiever staan tegenover de erotisering van modellen in 

reclame, maar dat de ‘erotic male’ wel beter wordt gericht op een vrouwelijke doelgroep. Mannen 

worden beter aangesproken met vrouwelijke modellen. Verder blijkt dat respondenten een 

positievere attitude hebben ten opzichte van de advertenties met een aantrekkelijk naakt model en 

met een product dat congruent is aan deze naaktheid (bodylotion). Deze positieve gevoelens worden 

niet noodzakelijk omgezet in een hogere ‘purchase intention’ of ‘brand recall’. De effectiviteit van 

het gebruik van ‘sexual appeals’ valt dus te betwisten. Uit de resultaten blijkt ook dat een 

aantrekkelijk model of een hoge score op de ATSCI schaal niet leidt tot een lagere ‘body esteem’ of 

‘self esteem’ score. Een eenmalige blootstelling aan een advertentie heeft blijkbaar niet veel invloed 

op het body en self esteem van de respondenten. 
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6. Beperkingen en verder onderzoek 

 

Er zijn, vanzelfsprekend, ook enkele beperkingen aan dit onderzoek. Ten eerste namen vooral 

studenten deel aan het onderzoek, waardoor de gemiddelde leeftijd (=27) nogal laag ligt. Het kan 

zijn dat de jongere generatie een verschillende attitude heeft ten opzichte van erotiek in reclame dan 

de oudere generatie. Verder onderzoek zou beter kunnen balanceren in termen van de leeftijd van 

respondenten en eventuele verschillen tussen de generaties nagaan. Het is wel zo dat 

representativiteit iets minder belangrijk is voor experimentele designs dan voor surveys. Ten tweede 

is er in dit onderzoek geen conditie aanwezig met een koppel (naakte man en vrouw). Het kan 

interessant zijn om in verder onderzoek na te gaan hoe men staat tegenover een naakt mannelijk 

model wanneer deze in de aanwezigheid is van een naakte vrouw. Ten derde werden participanten 

slechts eenmalig geconfronteerd met de stimulus. In de realiteit worden consumenten meermaals 

geconfronteerd met ideale beelden van modellen. Verder onderzoek kan de totale effecten bekijken 

na meerdere blootstellingen. Ten vierde richt dit onderzoek zich enkel op printadvertenties. Het kan 

zeker interessant zijn dit onderzoek uit te breiden naar audiovisuele media, aangezien televisiespots 

ook steeds vaker mannen in een erotische context gebruiken. Verdere studies kunnen ook grondiger 

de relatie onderzoeken tussen de score op de ATSCI schaal en het ‘body  en self esteem’.  
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ALGEMEEN BESLUIT 
 
Deze masterproef had als doelstelling het eerder beperkte onderzoek rond de erotisering van 

mannen in reclame een stap vooruit te brengen. Dit is nodig omdat tegenwoordig niet enkel 

vrouwen, maar ook meer en meer mannen, afgebeeld worden als seksobjecten. De ‘erotic male’ 

representeert een seksueel ideaal; een aantrekkelijke, gespierde man met brede schouders en een 

smalle taille. In dit onderzoek werd gezocht naar de effecten van de ‘erotic male’ op de reclame-

effectiviteit en op het ‘self esteem’ en ‘body esteem’ van respondenten. Deze masterproef  baseerde 

zich op 2 manipulaties. Ten eerste kregen de respondenten een aantrekkelijk of onaantrekkelijk 

naakt mannelijk model te zien, en ten tweede zagen ze een product congruent aan naaktheid 

(bodylotion)  of niet congruent aan naaktheid (snack). 

 

De opwinding die wordt veroorzaakt door het gebruik van zo’n beelden in advertenties wordt vaak 

geacht de aandacht van de consumenten te verzwakken, waardoor de cognitieve ‘elaboration’ 

vermindert en ‘sexual appeals’ dus perifeer verwerkt worden. De algemene conclusie van het 

meeste onderzoek rond ‘sex appeals’ en naaktheid is dat deze meestal resulteren in slechtere 

attitudes ten opzichte van de reclame (Aad) en het merk (Ab) en een lagere merkherinnering en 

intentie om het merk aan te schaffen (‘purchase intention’). In dit onderzoek komt naar voren dat 

respondenten een positievere attitude hebben ten opzichte van de advertenties met een aantrekkelijk 

naakt model en met een product dat congruent is aan deze naaktheid (bodylotion). Deze positieve 

gevoelens worden niet noodzakelijk omgezet in een hogere ‘purchase intention’ of ‘brand recall’. 

De effectiviteit van het gebruik van ‘sexual appeals’ valt uit onze resultaten dus te betwisten. Het is 

wel mogelijk dat de effecten positiever zijn na meerdere blootstellingen.  

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de invloed op respondenten eerder beperkt is. Er zijn geen 

significante verschillen in de gemiddelde ‘body esteem’ en ‘self esteem’ scores voor de 2 

verschillende modellen. Waarschijnlijk is de invloed van het aantrekkelijke model wel kleiner dan 

in werkelijkheid, aangezien mensen in de realiteit meermaals met dezelfde advertentie worden 

geconfronteerd via verschillende kanalen. Daarnaast blijkt ook dat een hoge score op de ATSCI 

schaal hier niet leidt tot een lagere ‘body esteem’ of ‘self esteem’ score.  
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Bijlage 5 

 

enquête 'De erotisering van mannen in reclame' 

Beste respondent, 
 
Mijn naam is Jolien Gallant en ik volg de master communicatiemanagement aan de Universiteit 
Gent. Mijn thesis handelt rond 'De erotisering van mannen in reclame: de effecten van sexual 

appeals'. U helpt mij een grote stap vooruit door onderstaande enquête volledig in te vullen. Ik 
garandeer u volledige anonimiteit, u hoeft nergens uw persoonlijke gegevens achter te laten. 
 
Heel erg bedankt voor uw medewerking! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Jolien Gallant 

Gelieve de advertentie aandachtig te bekijken/lezen en onderstaande vragen te 

beantwoorden.  
 

1. Geef aan in hoeverre u bovenstaande reclame ... vindt  

 

goed  
 
slecht  

interessant  
 
saai  

aantrekkelijk  
 
onaantrekkelijk  

aanlokkelijk  
 
niet aanlokkelijk  

aangenaam  
 
onaangenaam  

innemend  
 
niet innemend  

dynamisch  
 
vervelend  

hartverwarmend  
 
deprimerend  

prettig  
 
niet prettig  
 

2. Geef aan in hoeverre u akkoord gaat met volgende stellingen  

 

Dit is een slecht product  
 
Dit is een goed product  

Ik heb een hekel aan het 
product   

Ik hou van het product  

Ik heb een negatief gevoel ten 
opzichte van het product   

Ik heb een positief gevoel ten 
opzichte van het product  

Het product is vreselijk  
 
Het product is leuk  

Het product is onaangenaam  
 
Het product is aangenaam  

Het product is onaantrekkelijk  
 
Het product is aantrekkelijk  

Ik keur het product goed  
 
Ik keur het product af  
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3. Geef aan in hoeverre u akkoord gaat met onderstaande stellingen  

 
     helemaal niet akkoord  

 
helemaal akkoord   

  

Ik verlang het product uit te testen 
omwille van deze advertentie        

  

Ik ben van plan dit product uit te 

proberen        

  
Ik neem me voor dit product te kopen 

       

4. Geef aan in hoeverre u akkoord gaat met onderstaande stellingen  

 

     helemaal niet akkoord  
 

helemaal akkoord   

  

Het gebruik van een naakt model is 
geloofwaardig voor het geadverteerde 

product (nl. een snack) 

       

  
Ik associeer een snack met naaktheid 

       

  

Het naakte model in de advertentie en de 
snack passen goed bij elkaar        

  

Het naakte model is geschikt voor het 
geadverteerde product (nl. snack)        

5. Het gebruikte model is  

 

onaantrekkelijk  
 
aantrekkelijk  

niet deftig  
 
deftig  

lelijk  
 
mooi  

doodgewoon, alledaags  
 
verfijnd, elegant  

niet sexy  
 
sexy  

6. In vergelijking met andere mannelijke modellen in reclame, maakt de 
schoonheid van dit model hem:  

 

veel minder opvallend  
 
veel meer opvallend  

7. Vergeleken met andere mannelijke modellen die ik normaal zie in reclame, is 
de schoonheid van dit model:  

 

ver onder het gemiddelde  
 
ver boven het gemiddelde 

8. De superieure schoonheid van dit model zou opvallen tussen andere modellen 
in een magazine  

 

helemaal niet akkoord  
 
helemaal akkoord  
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9. Geef aan in hoeverre u akkoord gaat met volgende stellingen:  

 
     helemaal niet akkoord  

 
helemaal akkoord   

  

Ik vind dat het model in de reclame en ik 
sprekend op elkaar lijken.        

  

Ik kan me lichamelijk identificeren met 

het model in de advertentie.        

  

Ik vind dat het model in de advertentie op 
me lijkt.        

10. Ik vind het gebruik van ‘sexual appeals’ (=sexy kledij, naaktheid,  seksueel 
gedrag, seksuele interactie, fysieke aantrekkelijkheid,…) in reclame...  

 

moreel schadelijk  

 

totaal niet moreel schadelijk  

oorzaak van lagere morele 
waarden  

 

totaal geen oorzaak van lagere 
morele waarden  

een bijdrager tot lagere 
seksuele standaarden  

 

totaal geen bijdrager tot lagere 
seksuele standaarden  

zeer aanstootgevend  

 

totaal niet aanstootgevend  

totaal niet beledigend  

 

zeer beledigend  

zeer onethisch  

 

totaal niet onethisch  

zeer manipulatief  

 

totaal niet manipulatief  

een zeer oneerlijke 
overtuigingsmethode  

 

totaal geen oneerlijke 
overtuigingsmethode  

totaal niet uitbuitend ten 
opzichte van kijkers  

 

erg uitbuitend ten opzichte van 
kijkers  

een zeer effectief 
verkoopmiddel  

 

een zeer ineffectief 
verkoopmiddel  

totaal niet nuttig  

 

zeer nuttig  

een goeie methode om de 
verkoop te verhogen  

 

een methode om de verkoop te 
verlagen  
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11. Geef aan in hoeverre u akkoord gaat met onderstaande stellingen  

 
     helemaal niet akkoord  

 
helemaal akkoord   

  

Over het algemeen ben ik tevreden met 
mezelf.        

  

Ik ben in staat om allerlei dingen net zo 

goed te doen als de meeste andere 
mensen. 

       

  

Ik vind dat ik minstens even veel waard 
ben als anderen.        

  

Ik beschik over een aantal goede 

kwaliteiten.        

  
Soms vind ik dat ik nergens voor deug. 

       

  

Ik vind dat ik niet veel heb om trots op te 
zijn.        

  

Ik zou willen dat ik wat meer respect voor 
mezelf had.        

  
Ik ben wel over mezelf te spreken. 

       

  

Al bij al ben ik geneigd mezelf een 

mislukkeling te vinden.        

  
Soms voel ik me beslist nutteloos. 

       

12. Geef aan in hoeverre u akkoord gaat met volgende stellingen.  

 
     helemaal niet akkoord  

 
helemaal akkoord   

  
Hoe ik eruit zie is heel belangrijk voor me. 

       

  

Ik ben erg bekommerd om mijn 

voorkomen.        

  

Ik vind het gênant wanneer ik mensen 
tegenkom en er niet op mijn best uitzie.        

  

Er op mijn best uitzien is de moeite 
waard.        

  

Het is belangrijk dat ik er altijd goed 
uitzie.        

13. Geef aan hoeveel punten (op 10) u uzelf geeft op volgende 6 factoren:  

 
     1  10   

  
Gewicht 

          

  
Lichaamssterkte 

          

  
Fysieke conditie 

          



 

 

87 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

  
Fysieke aantrekkelijkheid 

          

  
Seksuele aantrekkelijkheid 

          

  
Vorm/bouw 

          

14. Geef aan in hoeverre u akkoord gaat met onderstaande stellingen.  

 
     altijd vals  

 
altijd juist   

  

Als iedereen in een groep zich gedraagt op 
een bepaalde manier, dan is dit volgens 
mijn opinie de juiste manier. 

     

  

Ik vermijd kleren te dragen die niet in de 

mode zijn.      

  

Op feestjes probeer ik me meestal aan te 
passen aan de omgeving.      

  

Wanneer ik onzeker ben hoe te reageren in 
een sociale situatie, kijk ik naar het gedrag 
van anderen voor aanwijzingen. 

     

  

Ik probeer aandacht te besteden aan de 
reacties van anderen op mijn gedrag om te 
vermijden misplaatst gedrag te stellen. 

     

  

Ik neem uitdrukkingen over van anderen en 

gebruik ze als deel van mijn eigen 
woordenschat. 

     

  
Ik heb aandacht voor wat anderen dragen. 

     

  

De lichtste vorm van afkeur in de ogen van 
de persoon met wie ik interageer is genoeg 
om mijn contact te veranderen. 

     

  

Het is belangrijk voor mij dat ik pas in de 
groep waar ik bij ben.      

  

Mijn gedrag hangt vaak af van hoe ik denk 
dat anderen willen dat ik mij gedraag.      

  

Als ik ook maar een klein beetje onzeker 
ben over hoe ik moet reageren in een 
sociale situatie, kijk ik naar het gedrag van 

anderen voor aanwijzingen. 

     

  

Ik blijf meestal bij met veranderende 
kledingstijlen door te kijken naar wat 
anderen dragen. 

     

  

In een sociale situatie zal ik de massa niet 
volgen, maar gedraag ik me op een manier 

die past bij mijn stemming op dat moment. 
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15. Herinnert u zich nog de merknaam van het geadverteerde product? Indien ja 

kan u die hieronder noteren. 

 
16. Wat is uw geboortejaar? 

 
17. Wat is uw geslacht?  

Man  

Vrouw  

 

18. Wat is uw hoogst behaalde diploma?  

Lager onderwijs  

Middelbaar onderwijs ASO  

Middelbaar onderwijs BSO  

Middelbaar onderwijs TSO  

Hoger onderwijs  

Universitair onderwijs  

Post-universitair onderwijs  

Andere   

19. Wat is uw burgerlijke staat?  

Vrijgezel  

In een relatie  

Samenwonend  

Gehuwd  

Gescheiden  

Weduwe/weduwenaar  
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Bijlage 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I)  (J)   (I-J) Sig. 

1 2 2,16161 ,000 

3 -,55544 ,259 

4 1,88542 ,000 

2 1 -2,16161 ,000 

3 -2,71705 ,000 

4 -,27619 ,819 

3 1 ,55544 ,259 

2 2,71705 ,000 

4 2,44086 ,000 

4 1 -1,88542 ,000 

2 ,27619 ,819 

3 -2,44086 ,000 

 

Bijlage 7 

 

Groep N Gemiddelde 

1 30 3,8111 

2 30 2,2667 

3 30 4,3667 

4 30 2,3778 

Totaal 120 3,2056 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep N Gemiddelde 

1 32 4,6188 

2 28 2,4571 

3 31 5,1742 

4 30 2,7333 

Totaal 121 3,7934 



 

 

90 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

(I)  (J)  (I-J) Sig. 

1 2 1,54444 ,000 

3 -,55556 ,251 

4 1,43333 ,000 

2 1 -1,54444 ,000 

3 -2,10000 ,000 

4 -,11111 ,983 

3 1 ,55556 ,251 

2 2,10000 ,000 

4 1,98889 ,000 

4 1 -1,43333 ,000 

2 ,11111 ,983 

3 -1,98889 ,000 

 

Bijlage 8 

 

Groep N Gemiddelde 

1 31 1,8710 

2 30 2,1667 

3 30 4,0333 

4 30 3,4417 

Totaal 121 2,8698 

 

(I)  (J)   (I-J) Sig. 

1 2 -,29570 ,825 

3 -2,16237 ,000 

4 -1,57070 ,000 

2 1 ,29570 ,825 

3 -1,86667 ,000 

4 -1,27500 ,001 

3 1 2,16237 ,000 

2 1,86667 ,000 

4 ,59167 ,319 

4 1 1,57070 ,000 

2 1,27500 ,001 

3 -,59167 ,319 
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Bijlage 9 

 

 

 Wat is uw 

geslacht? N Gemiddelde Std. afw 

'moral' man 60 6,6444 1,67159 

vrouw 63 5,6720 1,97429 

'objectionable' man 60 6,8944 1,49386 

vrouw 63 5,9471 1,42457 

'manipulative' man 59 5,8418 1,75005 

vrouw 63 5,0423 1,64773 

'useful as a tool' man 60 5,9944 1,64848 

vrouw 63 5,4550 1,47415 

 

 

 

 Wat is uw 

geslacht? N Gemiddelde Std. afw. 

attitude tov  

sexual appeals  

man 59 6,3249 1,06063 

vrouw 63 5,5291 1,20911 

 

 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

'moral' Equal 

variances 

assumed 

1,264 ,263 2,941 121 ,004 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,953 119,384 ,004 

'objectionable' Equal 

variances 

assumed 

,550 ,460 3,600 121 ,000 

Equal 

variances 

not assumed 

  

3,596 119,882 ,000 
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'manipulative' Equal 

variances 

assumed 

1,044 ,309 2,599 120 ,011 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,594 118,119 ,011 

'useful as a tool' Equal 

variances 

assumed 

,363 ,548 1,915 121 ,058 

Equal 

variances 

not assumed 

  

1,910 117,973 ,059 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

Attitude tov 

sexual appeals 

Equal variances 

assumed 
,608 ,437 3,854 120 ,000 

Equal variances not 

assumed 

  
3,870 119,501 ,000 

 

Bijlage 10 

 

 Wat is uw 

geslacht? N Gemiddelde Std. Afw. 

Aad man 59 2,9040 1,14998 

vrouw 62 3,5305 1,46696 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

Aad Equal variances 

assumed 
4,903 ,029 -2,606 119 ,010 

Equal variances not 

assumed 

  
-2,621 114,851 ,010 
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Wat is uw 

geslacht? N Gemiddelde Std. Afw. 

1 Aad man 16 3,0000 1,14108 

vrouw 16 3,9861 1,27197 

2 Aad man 15 2,4815 ,82687 

vrouw 15 2,4370 1,26579 

3 Aad man 12 3,6944 1,47795 

vrouw 17 4,7778 ,96785 

4 Aad man 16 2,6111 ,88981 

vrouw 14 2,6667 ,93776 

 

 

 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

1 Aad Equal variances assumed ,526 ,474 -2,308 30 ,028 

Equal variances not 

assumed 

  
-2,308 29,653 ,028 

2 Aad Equal variances assumed 5,802 ,023 ,114 28 ,910 

Equal variances not 

assumed 

  
,114 24,108 ,910 

3 Aad Equal variances assumed 3,793 ,062 -2,390 27 ,024 

Equal variances not 

assumed 

  
-2,225 17,561 ,039 

4 Aad Equal variances assumed ,021 ,885 -,166 28 ,869 

Equal variances not 

assumed 

  
-,166 27,018 ,870 
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Bijlage 11 

 

 

 type 

product N gemiddelde Std. Afw. 

Aad snack 62 2,9928 1,28130 

body lotion 59 3,4689 1,39483 

Ab snack 58 3,5961 1,16524 

body lotion 58 3,7685 1,01610 

PI snack 62 2,3065 1,49960 

body lotion 61 2,1202 1,40638 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

Aad Equal variances assumed ,227 ,635 -1,957 119 ,053 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,953 116,885 ,053 

Ab Equal variances assumed ,768 ,383 -,849 114 ,397 

Equal variances not 

assumed 

  
-,849 111,927 ,398 

PI Equal variances assumed ,216 ,643 ,710 121 ,479 

Equal variances not 

assumed 

  
,711 120,725 ,479 

 

Bijlage 12 

 

Aad 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 65,639 3 21,880 16,601 ,000 

Within Groups 154,200 117 1,318   

Total 219,839 120    
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(I)  

 

(J)  

 

 (I-J) 

 

Sig. 

1 2 1,03380 ,007 

 3 -,83645 ,049 

4 ,85602 ,039 

2 1 -1,03380 ,007 

3 -1,87024 ,000 

4 -,17778 ,948 

3 1 ,83645 ,049 

2 1,87024 ,000 

4 1,69246 ,000 

4 1 -,85602 ,039 

2 ,17778 ,948 

3 -1,69246 ,000 

 

 

 

Bijlage 13 

 

 

   merkherinnering 

   geen correcte 

herinnering 

correcte 

herinnering Totaal 

type product snack Count 45 17 62 

Expected Count 37,8 24,2 62,0 

% within 

merkherinnering 
60,0% 35,4% 50,4% 

body 

lotion 

Count 30 31 61 

Expected Count 37,2 23,8 61,0 

% within 

merkherinnering 
40,0% 64,6% 49,6% 

Totaal Count 75 48 123 

Expected Count 75,0 48,0 123,0 

% within 

merkherinnering 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage 14 

 

 type model N Gemiddelde Std. afw. 

PI aantrekkelijk model 63 2,4762 1,61502 

onaantrekkelijk model 60 1,9389 1,20965 

Aad aantrekkelijk model 61 3,8907 1,35089 

onaantrekkelijk model 60 2,5481 ,97271 

Ab aantrekkelijk model 57 3,8221 1,13238 

onaantrekkelijk model 59 3,5472 1,04311 

 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

PI Equal variances 

assumed 
11,250 ,001 2,080 121 ,040 

Equal variances not 

assumed 

  
2,095 114,724 ,038 

Aad Equal variances 

assumed 
8,155 ,005 6,265 119 ,000 

Equal variances not 

assumed 

  
6,281 109,098 ,000 

Ab Equal variances 

assumed 
,000 ,991 1,360 114 ,176 

Equal variances not 

assumed 

  
1,358 112,471 ,177 
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Bijlage 15 

 

 

   merkherinnering 

   geen correcte 

herinnering 

correcte 

herinnering Totaal 

type model aantrekkelijk 

model 

Count 39 24 63 

Expected Count 38,4 24,6 63,0 

% within 

merkherinnering 
52,0% 50,0% 51,2% 

onaantrekkelijk 

model 

Count 36 24 60 

Expected Count 36,6 23,4 60,0 

% within 

merkherinnering 
48,0% 50,0% 48,8% 

Totaal Count 75 48 123 

Expected Count 75,0 48,0 123,0 

% within 

merkherinnering 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Bijlage 16 

 

Aad 

type model 

type 

product Gemiddelde Std. Afw. N 

aantrekkelijk model snack 3,4931 1,28990 32 

body lotion 4,3295 1,29933 29 

Totaal 3,8907 1,35089 61 

onaantrekkelijk model snack 2,4593 1,05075 30 

body lotion 2,6370 ,89696 30 

Totaal 2,5481 ,97271 60 

Totaal snack 2,9928 1,28130 62 

body lotion 3,4689 1,39483 59 

Totaal 3,2250 1,35351 121 
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Aad 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

model 56,137 1 56,137 42,594 ,000 

product 7,769 1 7,769 5,895 ,017 

model * product 3,277 1 3,277 2,486 ,118 

 

 
Aaantrekkelijk model 

 type product N Gemiddelde Std. Afw. 

Aad snack 32 3,4931 1,28990 

body lotion 29 4,3295 1,29933 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

Aad Equal variances assumed ,110 ,741 -2,520 59 ,014 

Equal variances not assumed   -2,520 58,327 ,015 
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Onaantrekkelijk model 

 

 

 

 

 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

Aad Equal variances assumed ,770 ,384 -,705 58 ,484 

Equal variances not assumed   -,705 56,606 ,484 

 

Bijlage 17 

 

 

Ab 

type model 

type 

product Gemiddelde Std. Afw. N 

aantrekkelijk model snack 3,6939 1,23670 28 

body lotion 3,9458 1,02833 29 

Totaal 3,8221 1,13238 57 

onaantrekkelijk model snack 3,5048 1,10767 30 

body lotion 3,5911 ,98954 29 

Totaal 3,5472 1,04311 59 

Totaal snack 3,5961 1,16524 58 

body lotion 3,7685 1,01610 58 

Totaal 3,6823 1,09189 116 

 

 

Ab 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

model 2,143 1 2,143 1,792 ,183 

product ,829 1 ,829 ,694 ,407 

model * product ,199 1 ,199 ,166 ,684 

 

 

 type 

product N Gemiddelde Std. afw. 

Aad snack 30 2,4593 1,05075 

body lotion 30 2,6370 ,89696 
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Aantrekkelijk model 

 

 type 

product N Gemiddelde Std. afw. 

Ab snack 28 3,6939 1,23670 

body lotion 29 3,9458 1,02833 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

Ab Equal variances assumed 1,163 ,286 -,837 55 ,406 

Equal variances not assumed   -,835 52,514 ,408 

 

 

 

 

Onaantrekkelijk model 

 type 

product N Gemiddelde Std. Afw. 

Ab snack 30 3,5048 1,10767 

body lotion 29 3,5911 ,98954 

 

 

 



 

 

101 

Jolien Gallant – De erotisering van mannen in reclame: de effecten van ‘sexual appeals’ 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

Ab Equal variances assumed ,085 ,771 -,315 57 ,754 

Equal variances not assumed   -,316 56,655 ,753 

 

Bijlage 18 

 

PI 

type model 

type 

product Gemiddelde Std. Afw. N 

aantrekkelijk model snack 2,3958 1,57816 32 

body lotion 2,5591 1,67418 31 

Totaal 2,4762 1,61502 63 

onaantrekkelijk model snack 2,2111 1,43167 30 

body lotion 1,6667 ,87974 30 

Totaal 1,9389 1,20965 60 

Totaal snack 2,3065 1,49960 62 

body lotion 2,1202 1,40638 61 

Totaal 2,2141 1,45117 123 

 

PI 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

model 8,914 1 8,914 4,362 ,039 

product 1,116 1 1,116 ,546 ,461 

model * product 3,848 1 3,848 1,883 ,173 
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Aantrekkelijk model 

 type 

product N Gemiddelde Std. afw. 

PI snack 32 2,3958 1,57816 

body lotion 31 2,5591 1,67418 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

PI Equal variances assumed ,354 ,554 -,399 61 ,692 

Equal variances not assumed   -,398 60,497 ,692 

 

Onaantrekkelijk model 

 type 

product N Gemiddelde Std. afw. 

PI snack 30 2,2111 1,43167 

body lotion 30 1,6667 ,87974 
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F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

PI Equal variances assumed 2,492 ,120 1,775 58 ,081 

Equal variances not assumed   1,775 48,168 ,082 

 

Bijlage 19 

 

 Wat is uw 

geslacht? N Gemiddelde Std. Afw. 

self esteem man 57 5,6895 ,79881 

vrouw 60 5,0917 ,92705 

body esteem man 60 7,3194 1,12634 

vrouw 63 6,5873 1,36713 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

SE Equal variances assumed ,677 ,412 3,728 115 ,000 

Equal variances not assumed   3,742 113,938 ,000 

BE Equal variances assumed 1,493 ,224 3,233 121 ,002 

Equal variances not assumed   3,248 118,575 ,002 

 

 

Bijlage 20 

 

 type model N Gemiddelde Std. Afw. 

BE aantrekkelijk model 63 6,9339 1,25136 

onaantrekkelijk model 60 6,9556 1,36608 

 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

BE Equal variances assumed ,560 ,456 -,092 121 ,927 

Equal variances not assumed   -,092 118,787 ,927 
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Wat is uw 

geslacht? type model N Gemiddelde Std. Afw. 

man BE aantrekkelijk model 29 7,3908 1,04014 

onaantrekkelijk model 31 7,2527 1,21478 

vrouw BE aantrekkelijk model 34 6,5441 1,29770 

onaantrekkelijk model 29 6,6379 1,46593 

 

 

 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

man BE Equal variances assumed ,387 ,536 ,472 58 ,639 

Equal variances not assumed   ,474 57,566 ,637 

vrouw BE Equal variances assumed ,102 ,750 -,269 61 ,789 

Equal variances not assumed   -,267 56,516 ,791 

 

Bijlage 21 

 

 type model N Gemiddelde Std. Afw. 

SE aantrekkelijk model 58 5,3759 ,85313 

onaantrekkelijk model 59 5,3898 ,97728 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

SE Equal variances assumed ,007 ,933 -,082 115 ,935 

Equal variances not assumed   -,082 113,422 ,934 

 

Wat is uw 

geslacht? type model N Gemiddelde Std. Afw. 

man SE aantrekkelijk model 27 5,7222 ,79292 

onaantrekkelijk model 30 5,6600 ,81647 

vrouw SE aantrekkelijk model 31 5,0742 ,79748 

onaantrekkelijk model 29 5,1103 1,06246 
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 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

man SE Equal variances assumed ,009 ,926 ,291 55 ,772 

Equal variances not assumed   ,292 54,667 ,772 

vrouw SE Equal variances assumed 1,096 ,299 -,150 58 ,882 

Equal variances not assumed   -,148 51,850 ,883 

     

Bijlage 22 

 

 ATSCI N Gemiddelde Std. afw. 

BE lage ATSCI 61 6,9044 1,27347 

hoge ATSCI 58 6,9368 1,37005 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

BE Equal variances assumed ,000 ,985 -,134 117 ,894 

Equal variances not assumed   -,133 115,237 ,894 

 

 ATSCI N Gemiddelde Std. afw. 

SE lage ATSCI 56 5,4536 ,88830 

hoge ATSCI 57 5,3351 ,94349 

 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed)   

SE Equal variances assumed ,109 ,742 ,687 111 ,493 

Equal variances not assumed   ,687 110,801 ,493 

 


