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Beschouwing

“Sexy selfies”. Over de rol van sociale media bij (zelf-)
seksualisering onder jongeren
Annemarie van Oosten
Onderzoekscentrum Jeugd en Media, Amsterdam School of Communication Research, Universiteit van Amsterdam

Samenvatting
In dit artikel wordt aan de hand van recente literatuur nagegaan in welke mate zelf-seksualisering door jongeren
plaatsvindt in sociale media. Seksualisering vindt plaats wanneer aan één of meer van de volgende criteria wordt voldaan: iemands waarde wordt slechts bepaald door zijn/haar seksuele aantrekkingskracht; en/of iemands fysieke aantrekkingskracht wordt beoordeeld aan de hand van ‘sexy zijn’; en/of iemand wordt seksueel geobjectificeerd (gezien
als object voor het seksueel genot van een ander); en/of seksualiteit wordt op ongepaste wijze aan iemand opgelegd.
Uit de bevindingen van recente studies blijkt dat het gebruik van sociale media gerelateerd is aan een preoccupatie
met sexy en aantrekkelijk zijn, en dat sexy zelfpresentatie in sociale media zelfobjectificatie kan verhogen. Voor de
aanwezigheid van de andere criteria van (zelf-)seksualisering in sociale media is vooralsnog geen bewijs. Op basis
van deze bevindingen worden suggesties voor vervolgonderzoek gegeven, waaronder onderzoek naar de gevolgen
van seksualisering in sociale media, als ook naar de unieke rol van sociale media vergeleken met traditionele media.

D

e laatste jaren is er een toenemende aandacht
gekomen in de wetenschappelijke literatuur
voor seksualisering in de media. Seksualisering
vindt plaats wanneer aan één of meer van de volgende
criteria wordt voldaan: iemands waarde wordt slechts
bepaald door zijn/haar seksuele aantrekkingskracht;
en/of iemands fysieke aantrekkingskracht wordt beoordeeld aan de hand van ‘sexy zijn’; en/of iemand
wordt seksueel geobjectificeerd (gezien als object voor
het seksueel genot van een ander); en/of seksualiteit
wordt op ongepaste wijze aan iemand opgelegd (Zurbriggen et al., 2010). Onderzoek naar seksualisering
heeft zich voorheen vooral gericht op seksualisering
in massa media (TV-programma’s, films, muziekclips,
zie bv. Attwood, 2009; Aubrey & Frisby, 2011; Brown
& Bobkowski, 2011; Ward, 2003; Ward, Seabrook, Manago, & Reed, 2015). Zo blijkt bijvoorbeeld uit een inhoudsanalyse van muziekclips (Aubrey & Frisby, 2011),
dat met name vrouwen in muziekclips regelmatig als

Dr. J. M. F. van Oosten, Universitair Docent en Onderzoeker Communicatiewetenschap
Correspondentie: Postbus 15791, 1001 NG Amsterdam. E: j.m.f.vanoosten@uva.nl
Ontvangen: 13 oktober 2015; Geaccepteerd: 17 april 2016

seksobjecten worden afgebeeld, waarbij de nadruk ligt
op het tonen van naakte lichaamsdelen en een seksueel gewillige blik in de camera. Dit soort beelden benadrukken de boodschap dat vrouwen op de eerste
plaats beoordeeld dienen te worden op hun lichaam
en seksuele aantrekkelijkheid (Aubrey & Frisby, 2011).
Enkele studies, waaronder experimentele studies, hebben laten zien dat jongeren deze seksualisering in de
media internaliseren en de bijbehorende stereotype
opvattingen overnemen. Dit kan negatieve gevolgen
hebben zoals toenemende depressie en zelfobjectificatie, en een vermindering van het zelfvertrouwen en de
tevredenheid met het lichaam, met name voor jonge
meisjes (zie Zurbriggen et al., 2010 voor een overzicht).
Recent werd ook gesuggereerd dat jongeren seksualisering op henzelf en hun leeftijdsgenoten toepassen,
doormiddel van sexy zelfpresentatie in sociale media,
zoals Facebook, Instagram, MySpace en Twitter (Hall,
West, & McIntyre, 2012; Ward et al., 2015). Op basis van
inhoudsanalyses van profielsites van jongeren wordt
sexy zelfpresentatie in dit artikel gedefineerd als het
plaatsen van foto’s waarop iemand zichzelf toont met
een verleidelijke of sexy blik (Kapidzic & Herring, 2014),
seksueel gewillige poses (Crescenzi, Araüna, & Tortajada, 2013; Hall et al., 2012), of in sexy of schaarse kleding
(bv., Crescenzi et al. 2013; Hall et al. 2012). Uit onder-
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zoek blijkt dat ruim 15% tot 25% van de profielpagina’s
van jongeren in sociale media seksueel suggestief materiaal bevat, waaronder sexy foto’s (bv., Moreno, Parks,
Zimmerman, Brito, & Christakis, 2009; Peluchette & Karl
2009). Zo komt het tonen van het lichaam regelmatig
voor op sociale netwerk sites, met name bij meisjes
(zo’n 20% van alle foto’s). Echter, dit betreft dan meestal zelfpresentatie in weinig verhullende kleding (15%,
Hall et al., 2012; Kapidzic & Herring, 2011), en veel minder vaak het tonen van een (bijna) naakt lichaam of poseren in ondergoed of zwemkleding (minder dan 5%,
bv. Baumgartner, Sumter, Peter, & Valkenburg, 2015;
Crescenzi et al., 2013; Hall et al., 2012). De meerderheid
van de jongeren plaatst foto’s van zichzelf waarin ze
een verleidelijke of seksueel suggestieve houding aannemen (bv. Kapidzic & Herring, 2011).
Ondanks dat het aantal studies naar sexy zelfpresentatie in sociale media groeit, weten we nog weinig
over wat dit gedrag nu precies betekent voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. Om hier een beter
beeld van te krijgen is het belangrijk om, allereerst, te
beschouwen of sexy zelfpresentatie in sociale media
inderdaad voldoet aan de criteria van seksualisering
zoals die door de APA task force zijn opgesteld (Zurbriggen et al., 2010), en of de gevolgen van seksualisering in het algemeen van toepassing (kunnen) zijn op
sexy zelfpresentatie in sociale media. Daarnaast is het
interessant te kijken naar of en hoe seksualisering in sociale media verschilt van seksualisering in traditionele
media. In deze beschouwing zal ik aan de hand van recent onderzoek ingaan op deze vragen.
Kan sexy zelfpresentatie in sociale media gezien
worden als (zelf-)seksualisering, met de gevolgen
van dien?
Zoals hierboven al genoemd, wordt sexy zelfpresentatie in sociale media gezien als een vorm van zelfseksualisering, oftewel het internaliseren van seksualisering
door jongeren. Om er zeker van te kunnen zijn dat deze
visie correct is zal hier worden uiteengezet in hoeverre
sexy zelfpresentatie van jongeren overeenkomt met de
criteria van seksualisering, als ook wat de (mogelijke)
gevolgen hiervan (kunnen) zijn.
Het belang van seksuele aantrekkelijkheid
Seksualisering zou plaatsvinden wanneer iemands
waarde slechts wordt bepaald door zijn/haar seksuele aantrekkingskracht en/of iemands fysieke aantrekkingskracht wordt beoordeeld aan de hand van ‘sexy
zijn’. Er is enig bewijs dat in ieder geval het laatste criterium in sociale media aanwezig is. Enkele studies hebben aangetoond dat het gebruik van sociale media in
het algemeen er voor zorgt dat jongeren meer waarde
hechten aan sexy en aantrekkelijk zijn. Zo zijn meisjes
bij sexy zelfpresentatie in sociale media meer bezig
met sexy zijn en sexy gevonden worden dan jongens
(bv. Albury, 2015; Kapidzic & Herring, 2011; Manago et
al., 2008). Meisjes moeten zich hierbij wel houden aan

de ‘ongeschreven regels’ van sexy zelfpresentatie: het
is belangrijk om sexy, en ‘seksueel zelfverzekerd’ over
te komen, maar wanneer zij zich te sexy en te beschikbaar neerzetten worden zij hier voor afgestraft (Bailey,
Steeves, Burkell, & Regan, 2013; Mascheroni, Vincent, &
Jimenez, 2015).
Het gebruik van sociale media onder adolescente
meisjes en jonge vrouwen wordt in onderzoek vaak
geassocieerd met een verhoogde preoccupatie met
het uiterlijk en met hoe het eigen lichaam overkomt
op anderen, zowel in de US (Manago et al., 2014), als
in Australië (Tiggemann & Miller, 2010; Tiggemann
& Slater, 2013), België (Vandenbosch & Eggermont,
2012), en Nederland (de Vries, Peter, Nikken, & de Graaf,
2014). Daarbij is gebleken dat niet zozeer de frequentie van het gebruik van sociale netwerk sites, maar
vooral het kijken naar aantrekkelijke leeftijdsgenoten
op sociale netwerk sites een verhoogde preoccupatie
met het eigen lichaam voorspelt (Vandenbosch & Eggermont, 2015). De meeste studies hebben echter niet
specifiek gekeken naar sexy zelfpresentatie, noch naar
de waarde die wordt gehecht aan seksuele aantrekkelijkheid. Verder zijn, met uitzondering van twee longitudinale studies (de Vries et al., 2014; Vandenbosch
& Eggermont, 2015) de meeste studies naar de relatie
tussen sociale media en de preoccupatie met het uiterlijk cross-sectioneel, waardoor er nog weinig empirisch
bewijs is dat het gebruik van sociale media de oorzaak
van deze preoccupatie is, en niet het gevolg.
Er is één (ongepubliceerde) longitudinale studie die
laat zien dat sexy zelfpresentatie op social media er
voor kan zorgen dat jongeren het hebben van seksuele
eigenschappen (bv., er sexy uitzien, wild en verleidelijk
zijn) belangrijker gaan vinden voor wie zij zijn als persoon (van Oosten, de Vries, & Peter, 2015). Ook blijkt dat
meisjes en vrouwen anderen die aan sexy zelfpresentatie doen als minder sociaal aantrekkelijk en minder
competent beoordelen (Daniels & Zurbriggen, 2014).
Hieruit valt te concluderen dat sexy zelfpresentatie inderdaad van sexy zijn een belangrijkere waarde maakt,
ten koste van andere eigenschappen. Er is echter vooralsnog geen bewijs dat sexy zelfpresentatie in sociale
media er voor zorgt dat jongeren alleen nog maar waarde hechten aan sexy zijn. Meer onderzoek naar de relatie tussen sexy zelfpresentatie in sociale media en het
belang van seksuele aantrekkelijkheid is nodig voordat
we hier conclusies over kunnen trekken.
Seksuele objectificatie
Er zijn zorgen geuit dat jongeren, en vooral meisjes,
door sexy zelfpresentatie naar zichzelf gaan kijken als
een externe observator, en hiermee zichzelf ook seksueel objectificeren (Hall et al., 2012). Meisjes poseren
bijvoorbeeld regelmatig in een onderdanige houding,
en geven door middel van hun poses aan seksueel beschikbaar te zijn (Hall et al., 2012; Ringrose, 2010, 2011).
Ook tonen meisjes zich vaak als ‘seksuele objecten’, op
zoek naar de aandacht van mannen door middel van
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‘glamour shots’: foto’s waarop ze schaars gekleed zijn,
vaak in de context van feesten en uitgaan (Bailey et
al., 2013). Daadwerkelijke seksuele (zelf-)objectificatie
(i.e., het tonen van lichaamsdelen zonder het gezicht)
komt dan weer weinig voor (Hall et al., 2012). Longitudinaal onderzoek toonde aan dat het gebruik van sociale media een verhoogde mate van zelfobjectificatie
voorspelt (Vandenbosch & Eggermont, 2015). Echter,
er is vooralsnog geen bewijs voor het idee dat sexy
zelfpresentatie in sociale media ook leidt tot daadwerkelijke seksuele objectificatie, oftewel het zien van een
ander als seksueel object dat slechts dient tot het vergroten van het eigen genot. Hier moet wel bij worden
opgemerkt dat dit wellicht eerder het geval zal zijn bij
de meer expliciete vorm van sexy zelfpresentatie die
plaatsvindt wanneer jongeren elkaar via de telefoon
privé foto’s sturen, ook wel ‘sexting’ (een combinatie
van de woorden ‘sex’ en ‘texting’) genoemd. Maar ook
hier mist vooralsnog onderzoek dat ‘sexting’ direct linkt
aan seksuele objectificatie.
Seksualiteit wordt op ongepaste wijze aan iemand
opgelegd
Aangezien jongeren in sociale media zelf de producenten en verspreiders van seksueel materiaal zijn, lijkt het
niet voor de hand liggend dat hier op ongepast wijze
seksualiteit aan jongeren wordt opgelegd. Maar ook
hierbij moet wellicht onderscheid gemaakt worden
tussen seksueel suggestieve zelfpresentatie in sociale
media en ‘sexting’. Uit interviews onder jong volwassen
mannen en vrouwen bleek dat zeker jonge vrouwen
zich vaak gedwongen voelen door jongens om seksueel expliciete foto’s van zichzelf door te sturen, en dat
jonge mannen op hun beurt het gevoel hebben dat ze
dit soort foto’s moeten krijgen of doorsturen (Walker,
Sanci, & Temple-Smith, 2013). Er is op dit moment weinig bekend over dergelijke groepsdruk wat betreft de
meer seksueel suggestieve zelfpresentatie in sociale
media. Er is dus vooralsnog meer onderzoek nodig naar
hoe jongeren, en zeker de jongste adolescenten, op
ongepaste wijze via sociale media in aanraken komen
met seksueel materiaal, of groepsdruk ervaren voor het
verspreiden van seksueel materiaal.
Gevolgen van sexy zelfpresentatie in sociale media
Zoals hierboven al genoemd is seksualisering in de media in eerder onderzoek al gerelateerd aan toenemende depressie, zelfobjectificatie en het verlagen van het
zelfvertrouwen en de tevredenheid met het lichaam
(Zurbriggen et al., 2010). Er is tot nu toe nog weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van sexy zelfpresentatie in sociale media. Wel lijken enkele van de negatieve gevolgen die gevonden zijn voor seksualisering
ook te gelden voor het gebruik van sociale media in het
algemeen. Zo voorspelt het gebruik van sociale media
een verlaagd fysiek zelfvertrouwen (bij meisjes), een
vergrote preoccupatie met het lichaam, en een verminderde tevredenheid met seksuele ervaringen over tijd
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(Doornwaard et al., 2014). Of dit echter ook het gevolg
is van sexy zelfpresentatie op zich is nog niet bekend.
Is (zelf-)seksualisering in sociale media anders dan
seksualisering in traditionele media?
Wanneer men zich richt op de vraag in hoeverre sexy
zelfpresentatie in sociale media als het internaliseren
van de seksualisering in traditionele media kan worden
gezien, moeten de overeenkomsten als ook de verschillen tussen sociale en traditionele media worden
meegenomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat er parallelen bestaan tussen seksualisering in traditionele media en de zelfseksualisering van jongeren in sociale media. Jongeren zien hoe hun idolen zichzelf op een sexy
manier presenteren in de media en hiervoor worden
beloond door middel van aandacht, status en bewondering. Dit kan vervolgens leiden tot het kopieëren van
dit gedrag (bv. social cognitive theory, Bandura, 2001).
Daarnaast gaan jongeren, door veelvuldige blootstelling aan geseksualiseerde beelden dit als de ‘normale
realiteit’ zien (bv. cultivatietheorie, Gerbner, Gross,
Morgan, & Signorielli, 1994). Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het kijken naar seksueel geobjectificeerde vrouwen in de media gerelateerd is aan
zelf-seksualiserend gedrag offline (Nowatzki & Morry,
2009), en online (Kapidzic & Herring, 2014). Uit interviews met jonge vrouwen bleek dat zij door het beeld
van de sexy en fysiek aantrekkelijke vrouw dat vaak in
de media wordt ten toon gespreid, zelf de druk ervaren om zichzelf ook op een geseksualiseerde manier te
presenteren (Manago et al., 2008). Ook de toenemende
sexy zelfpresentatie door jongens lijkt samen te gaan
met de trend dat mannen steeds vaker als seks objecten worden neergezet in de media (Manago, Ward,
Lemm, Reed, & Seabrook, 2015). Uit recent longitudinaal onderzoek onder Nederlandse jongeren blijkt dat
het frequent kijken naar geseksualiseerde media (bv.
reality TV zoals MTV’s Jersey Shore en Geordie Shore)
sexy zelfpresentatie op sociale netwerk sites voorspelt
(Vandenbosch, van Oosten, & Peter, 2015). Ook bleek
uit een recent cross-sectioneel onderzoek dat jongeren die frequent gebruik maken van seksuele media
de voorkeur geven aan meer extreme vormen van sexy
zelfpresentatie (Bobkowski, Shafer, & Ortiz, 2016).
Aangezien traditionele genderscripts, zoals dat
vrouwen zich seksueel beschikbaar en mannen zich
dominant en emotioneel afstandelijk horen te gedragen, volop worden tentoongespreid in de media, is het
niet vreemd dat dit soort scripts worden overgenomen
in de manier waarop jongeren zichzelf in sociale media
presenteren (Bailey et al., 2013; Crescenzi et al., 2013;
Hirdman, 2007; Kapidzic & Herring, 2014; Siibak, 2009,
2010; Tortajada, Araüna, & Martinez, 2013). Volgens
het Media Practice Model (Steele & Brown, 1995; Steele,
1999) voorspelt het seksuele zelfbeeld van jongeren,
het bewust opzoeken van seksuele inhoud in de (traditionele) media. Jongeren nemen vervolgens de seksuele boodschappen uit de media over in hun eigen
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seksuele gedrag, waaronder hun sexy zelfpresentatie in
sociale media (Bobkowski et al., 2016; Perloff, 2014). Dit
idee is ook bevestigd in longitudinaal onderzoek onder
Nederlandse jongeren, waarin een grotere acceptatie van seksuele objectificatie van vrouwen en instrumentele opvattingen over seks – opvattingen die vaak
door traditionele media worden gevormd en versterkt
– voorspelde hoe vaak jongeren naar sexy zelfpresentatie van vrienden in sociale media keken (van Oosten,
Peter, & Boot, 2015). Echter, het kijken naar sexy zelfpresentatie versterkte dit soort stereotype opvattingen
niet, waaruit blijkt dat sociale media wel verschillen van
traditionele media in de invloed die ze hebben op jongeren (van Oosten et al., 2015).
Sociale media verschillen op twee aspecten in het
bijzonder van traditionele media. Ten eerste zijn sociale
media de plek zijn waar jongeren contact te maken en
onderhouden met vrienden (Barker, 2009; Gross, 2004;
Lenhart & Madden, 2007), waardoor de rol van peer
norms in sociale media groter is dan in traditionele media. Ten tweede biedt zelfpresentatie de mogelijkheid
tot zelfperceptie, oftewel de mogelijkheid jezelf vanuit
een publieksvisie te bekijken, hetgeen een unieke invloed heeft op het zelfbeeld. Hieronder zal ik deze twee
aspecten van sociale media verder uiteenzetten.
Rol van sociale normen en peers
Het verschil tussen sociale media en traditionele media
komt vooral naar voren in de invloed van peers, oftewel
leeftijdsgenoten en vrienden. Jongeren gebruiken sociale media voornamelijk om constant in contact te zijn
met hun peers (Boyd, 2007; Barker, 2009; Gross, 2004;
Lenhart & Madden, 2007; Livingstone, 2008). Dit maakt
sociale media bij uitstek een mediaplatform waar sociale invloeden groot zijn, en waarschijnlijk groter dan
bij traditionele media. Jongeren willen ‘erbij horen’ en
populair zijn, en dit doel wordt onder andere nagestreefd door zichzelf zo mooi en sexy mogelijk presenteren in sociale media (Albury, 2015; Herring & Kapidzic, 2015; Mascheroni et al., 2015; Shafer, Bobkowski,
& Brown, 2013). Zo toonde Siibak (2009) aan dat ruim
twee derde van de Estlandse jongeren vond dat er sexy
uit zien op foto’s in sociale media een belangrijke manier was om populair te worden. Hier wordt door jongeren zelf overigens wel onderscheid gemaakt tussen
bewust sexy zijn (bijvoorbeeld poseren in ondergoed),
en er sexy uitzien op een ‘normale’ foto (bijvoorbeeld
poseren in bikini op het strand). De laatste blijkt meer
geaccepteerd dan de eerste (Albury, 2015). Wanneer
jongeren vrienden hebben die het belangrijk vinden
om wild en sexy te zijn, presenteren zij zich ook eerder
op een dergelijke manier in sociale media (Peluchette
& Karl, 2009). Ook kan het zien van leeftijdsgenootjes
die zichzelf sexy presenteren zulk gedrag normaal maken en er voor zorgen dat jongeren dit gedrag zelf ook
gaan uitvoeren (bv. Cookingham & Ryan, 2014; Moreno,
Brockman, Rogers, & Christakis, 2010). Uit onderzoek
onder Nederlandse jongeren bleek dan ook dat jonge-

ren die een grote behoefte hadden om populair te zijn
en daarnaast ook dachten dat veel vrienden zich sexy
presenteerden op sociale netwerksites, vaker schaarsgeklede en sexy foto’s van zichzelf online plaatsten
(Baumgartner et al., 2015).
Deze studies laten het belang van de normen en
waarden van vrienden en leeftijdsgenoten zien, en hoe
deze vooral in sociale media een sterke invloed kunnen hebben. Toekomstig onderzoek zou zich dus meer
kunnen richten op verschillende gevolgen van seksualisering in sociale en traditionele media, en hoe sociale
normen hier een rol bij kunnen spelen.
Mogelijkheid tot zelfperceptie
Sociale media geven jongeren de mogelijkheid om
foto’s van zichzelf aan een publiek te tonen, hetgeen
unieke processen tot gevolg heeft die nog niet eerder
voorkwamen bij mediagebruik (Gonzales & Hancock,
2010). Deze processen zijn te definieren als zelfperceptie, biased scanning, en public commitment (bv.
Schlenker, Dlugolecki, & Doherty, 1994), welke in sociale media vaak hand in hand gaan. Ten eerste vindt
zelfperceptie plaats wanneer iemand tot een oordeel
over zichzelf komt door zichzelf vanuit de derde persoon te observeren (Bem, 1972). Wanneer jongeren
zichzelf als sexy aan anderen tonen, zullen zij zichzelf
daardoor ook eerder als sexy gaan zien. Ten tweede
vindt er biased scanning plaats, wanneer iemand zich
op een bepaalde manier aan anderen wil presenteren.
Dit houdt in dat men op zoek gaat naar informatie over
bepaalde eigenschappen van zichzelf in het geheugen
(Jones, Rhodewalt, Berglas, & Skelton, 1981). Hierdoor
worden die eigenschappen meer saillant in het geheugen, hetgeen vervolgens zelfevaluaties kan beïnvloeden (Schlenker et al., 1994). De biased scanning die
plaatsvindt bij sexy zelfpresentatie in sociale media kan
dus tot gevolg hebben dat sexy eigenschappen steeds
saillanter worden en zelfevaluaties steeds meer sturen.
Ten slotte streven mensen altijd naar consistentie in het beeld dat ze over zichzelf naar anderen toe
presenteren. Door deze publieke verplichting (public
commitment) om altijd hetzelfde te zijn, zorgt een bepaalde zelfpresentatie er voor dat je je in de toekomst
ook als zodanig naar anderen zult gedragen (Gonzales
& Hancock, 2010; Kelly & Rodriguez, 2006). Sexy zelfpresentatie in sociale media kan er dus voor zorgen dat
jongeren het gevoel krijgen zich ook op andere momenten sexy te moeten gedragen en voordoen. Deze
unieke processen van zelfpresentatie maken seksualisering in sociale media dus anders dan seksualisering
in traditionele media. Er lijkt dus een interessante taak
weggelegd voor toekomstig onderzoek om te zien hoe
deze processen van zelfperceptie, biased scanning en
publieke verplichting in sociale media plaatsvinden, en
wat hier de gevolgen van zijn voor het seksuele zelfbeeld en seksuele gedrag van jongeren.

Van Oosten e.a., “Sexy selfies”. Over de rol van sociale media bij (zelf-)seksualisering onder jongeren. TvS (2016) 40-2 61-67

Discussie
Dit manuscript betreft een beschouwend artikel om
de grote lijnen in het onderzoek naar online seksuele
zelfpresentatie van jongeren in kaart te brengen en
richting te geven aan vervolgonderzoek. Het betreft
hier geen systematische literatuurstudie, en er wordt
dan ook niet verondersteld dat dit artikel een allesomvattend overzicht van de literatuur naar sexy zelfpresentatie omvat. Het ontbreken van een systematische
methode voor het verzamelen van de literatuur kan
dan ook gezien worden als een limitatie van dit artikel. Een andere limitatie van deze beschouwing is dat
de besproken onderzoeken vaak andere definities van
sexy zelfpresentatie aanhouden, of zich niet specifiek
op sexy zelfpresentatie hebben gericht. Dit heeft te
maken met een algemene limitatie in onderzoek naar
dit fenomeen: een precieze definitie van sexy zelfpresentatie, als ook hoe dit door jongeren zelf wordt geïnterpreteerd, ontbreekt vooralsnog.
Dat gezegd hebbende, uit de besproken literatuur
blijkt dat seksuele inhoud in sociale media verschilt
van traditionele media, met name door de grotere rol
van sociale normen en de mogelijkheid tot zelfperceptie in sociale media. Eerder onderzoek naar de invloed
van traditionele media heeft zich veelal gericht op hoe
jongeren via processen als identificatie en imitatie bepaalde opvattingen en gedragingen overnemen uit de
media (Shafer et al., 2013). In sociale media vinden deze
processen misschien wel in nog sterkere mate plaats,
aangezien het hier identificatie met, en imitatie van,
daadwerkelijke vrienden en leeftijdsgenoten betreft.
Daarnaast vinden bij sociale media andere verwerkingsprocessen plaats zoals zelfpresentatie en zelfperceptie. Sociale media hebben dus een wezenlijk andere
functie in het leven van adolescenten dan traditionele
media, en hiermee ook een andere invloed op de seksuele ontwikkeling van jongeren.
Ook al staat onderzoek naar de rol van sociale media in de seksuele ontwikkeling van jongeren nog in de
kinderschoenen, er lijkt enig bewijs te zijn voor (zelf-)
seksualisering in dit type mediaplatform. Zo wordt
door het gebruik van sociale media meer waarde gehecht aan sexy en aantrekkelijk zijn. Of dit komt door
sexy zelfpresentatie op zich, en of hierdoor alleen nog
maar waarde aan sexy zijn gehecht wordt, zal nog
verder moeten worden onderzocht. Verder lijkt sexy
zelfpresentatie in sociale media een uiting te zijn van
zelfobjectificatie en lijkt het de mate van zelfobjectificatie ook te kunnen verhogen. Van daadwerkelijke seksuele objectificatie door sexy zelfpresentatie op sociale
media lijkt vooralsnog geen sprake, noch is bekend of
seksualiteit op ongepaste wijze wordt opgelegd aan
jongeren in sociale media. Tot slot moet worden opgemerkt dat het gros van de studies naar online (zelf-)
seksualisering cross-sectioneel is. Met uitzondering
van enkele longitudinale studies (bv. Vandenbosch et
al., 2015; van Oosten et al., 2015), hebben nog weinig
studies daadwerkelijk aangetoond wat de gevolgen
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zijn van sexy zelfpresentatie in sociale media. Gezien
de unieke rol die sociale media, en zelfpresentatie
in het bijzonder, spelen in het huidige media klimaat
van jongeren is het belangrijk bovenstaande hiaten in
de literatuur verder op te vullen. Pas dan kunnen we
een helder beeld krijgen of de sexy zelfpresentatie van
jongeren in sociale media gezien kan worden als zelfseksualisering en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn
voor de seksuele ontwikkeling van jongeren.
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Summary
“Sexy selfies”. The role of social media in adolescents’ (self-)sexualization
There has been an increasing amount of attention in the literature for
sexualization in the media. Sexualization occurs when “a person’s value
comes only from his or her sexual appeal or behavior, to the exclusion of
other characteristics; a person is held to a standard that equates physical
attractiveness (narrowly defined) with being sexy; a person is sexually
objectified—that is, made into a thing for others’ sexual use, rather than
seen as a person with the capacity for independent action and decision
making; and/or sexuality is inappropriately imposed upon a person”.
Recently, scholars have started to pay attention to how sexualization
may occur in social media, where adolescents are said to self-sexualize
through posting sexy pictures of themselves (sexy self-presentation).
Based on an overview of recent research on adolescents’ social media
use and online self-presentation, it can be concluded that some aspects
of sexualization, such as self-objectification and the increased emphasis
on physical and sexual attractiveness, also occur in social media. However, we still lack knowledge on other aspects of online (self-)sexualization, such as the occurrence of sexual objectification and whether
sexual content is inappropriately imposed upon adolescents in social
media. Moreover, although there is initial evidence that the use of social media decreases self-esteem and sexual satisfaction, we still lack
knowledge on whether the same consequences that are said to occur
for sexualization in traditional media also occur for self-sexualization in
social media. Suggestions for future research on (self-)sexualization in
social media are given, which also pertain to the unique aspects of social media (i.e., peer norms and self-perception) compared to traditional
media platforms.
Keywords: sexualization, social media, adolescents, sexy self-presentation
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