
Interviewperson 1
- Efter en kort introduktion -

(Interviewer)
1. Hvor ofte ville du sige at du bruger sexlegetøj?

(Interviewperson)
2. Minimum en gang om ugen.

(Interviewer)
3. Minimum en gang om ugen?

(Interviewperson)
4. Ja.

(Interviewer)
5. Så fire gange om måneden?

(Interviewperson)
6. Minimum haha, måske halvanden gang om ugen.

(Interviewer)
7. Halvanden gang om ugen?

(Interviewperson)
8. Ja, det kunne godt være.

(Interviewer)
9. Okay… Hvad ser du som fordele ved at bruge sexlegetøj? Du må gerne sidde

og tænke lidt.

(Interviewperson)
10. Man får ikke krampe i hænderne haha. Det er en god fordel. Men hvis man skal

kigge lidt videnskabeligt på det, så er det jo en forlængelse af ens egen
handling, som bliver automatiseret. Som gør, at det bliver mere konstant.

(Interviewer)
11. Det forstår jeg ikke.

(Interviewperson)
12. Altså bevægelse. Skal jeg sådan virkelig udpensle det?



(Interviewer)
13. Ja.

(Interviewperson)
14. Okay. Når du har sex med et andet menneske, så bliver mennesket bevægelse

mere konstant, hvor at hvis du har sex med dig selv, kan du godt nogle gange
komme til at stoppe bevægelsen, hvis du når klimaks, men hvis du bruger
sexlegetøj, så stopper bevægelsen jo ikke, fordi at det er en mekanisk
bevægelse, der bliver ved.

(Interviewer)
15. Mhm.

(Interviewperson)
16. Så altså selvom det er sex med en selv, så er det jo stadig en

udefrakommende bevægelse, som man ikke bare sådan stopper. Altså det kan
man jo godt ved at trykke på knappen, men det gør man jo ikke.

(Interviewer)
17. Nej, okay. Men så når du så bruger sexlegetøj ikke? Er det så fordi, at du gerne

vil have det? Eller hvorfor er det at du nogle gange benytter sexlegetøj og
nogle gange ikke gør?

(Interviewperson)
18. Mmmh, fordi at jeg synes at det er godt med sexlegetøj. Altså det kan også

være i forhold til partnere, det kan være ret sjovt.

(Interviewer)
19. Jamen hvorfor gør du det ikke oftere så?

(Interviewperson)
20.Hm det kommer an på om man har en fast partner. Og i og med, at jeg ikke har

en fast partner, så er det ikke sådan lige det første man introducere til andre
mennesker, sådan “Hey, hvad så”, men hvis man har en fast partner kunne man
nok godt bruge det oftere.

(Interviewer)
21. Så det er mest med en partner, du bruger det?

(Interviewperson)



22.Nej

(Interviewer)
23.Nej, hvorfor gør du det ikke selv oftere?

(Interviewperson)
24.Jamen det gør jeg også…

(Interviewer)
25.Hvorfor bruger du det ikke oftere end en gang om ugen?

(Interviewperson)
26.Nåår, oftere? Det har simpelthen noget at gøre med min tid og mit sted og mit

skema.

(Interviewer)
27. Ja okay. Så det er bare logistik

(Interviewperson)
28.Det er bare sådan, hvornår har jeg tid til det? Haha. Men altså, hvis man tænker

på de gange jeg gør [onanerer] med og de gange jeg gør uden, så gør jeg det
oftere med.

(Interviewer)
29.Okay.

(Interviewperson)
30. Ja.

(Interviewer)
31. Hvad med ulemper, er der nogle ulemper som lige kommer frem?

(Interviewperson)
32.Når batteriet dør haha.

(Interviewer)
33. Når batteriet dør?

(Interviewperson)
34. Ja, det er ret irriterende, ja. Man kunne også forestille sig, at for nogle er det

vel tabubelagt.

(Interviewer)



35.Mhm.

(Interviewperson)
36.Men det synes jeg ikke, det er, så det er egentlig ikke en ulempe for mig.

(Interviewer)
37. Nej.

(Interviewperson)
38. Nej, men når batteriet dør, synes jeg, at det er fucking nederen. Så skal man

gøre det rent bagefter, det kan også være sådan lidt irriterende engang
imellem.

(Interviewer)
39. Mhm.

(Interviewperson)
40. Men altså det bliver man jo nødt til.

(Interviewer)
41. Det er jo det. Hvad med når vi snakker sexlegetøj om partnere. Har du

nogensinde haft en kæreste, hvor i har introduceret det?

(Interviewperson)
42. Ikke en kæreste, nej.

(Interviewer)
43. Føler du ellers, at dynamikken mellem jer to ændrer sig ved at introducere

sexlegetøj med en partner?

(Interviewperson)
44. Det kan den da godt. Altså nu har jeg jo ikke gjort det med en kæreste, men

det kan da godt blive mere spændende. Jeg tror, at nogen er bange for, at
manden bliver lidt mere tilsidesat. Men det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror at det
gør det lidt mere spændende og gør det til sådan en ekstra supplement, hvor
der kan ske flere ting på en gang. Fordi at sexlegetøj jo ikke kun er til kvinde,
og det også er til mænd. Så jeg tror også for manden er det sjovere, eller jeg
vil ikke sige, at det bliver sjovere, men det kan da blive sådan lidt mere
fantasifuldt, og sådan lidt mere - måske kan man udleve nogle fantasier, som
man har.

(Interviewer)
45.Mhm, noget nyt.



(Interviewperson)
46.Ja, hvis man har super meget lyst til at binde nogen fast, så kan det være at

han lige får lov til at - du ved så er det ligesåmeget for hans skyld som for
kvinden, der får nydelse af det.

(Interviewer)
47. Mhm. Når du tænker på sexlegetøj ikke? Er der så en forbindelse mellem

sexlegetøj og undertrykkelse? - for den måde vibratoren kom frem på det var
jo med sådan med et medicinsk formål, det her med at de ville kurere hysteri
og sådan noget. Så ser du denne her forbindelse mellem sexlegetøj og
undertrykkelse i dag?

(Interviewperson)
48. Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg ved godt, at vibratoren blev lavet for at kurere

hysteri, og der var det jo meget et middel til sådan at kurere sygdomme med
kvinder,og det føler jeg er lidt undertrykkende, men jeg føler sådan lidt, at den
generation, som er der lige nu har reclaimet sexlegetøj, og specielt vibratoren,
der er rigtig mange firmaer der laver sådan helt vildt smukt sexlegetøj, altså
meget æstetisk sexlegetøj, og også gør det mindre tabu-belagt, for eksempel
peech er jo vildt nice og snakker meget om det, så jeg føler ikke at det har
noget med undertrykkelse at gøre, det er sådan mere - jeg synes at det er
blevet sådan lidt en del af kvindekampen.

(Interviewer)
49. Så der er ikke noget med undertrykkelse, men måske med frigørelse?

(Interviewperson)
50.Ja, frigørelse og kvindekampen. Altså jeg føler helt klart, at det er en del af

kvindekampen på en seksuel front.

(Interviewer)
51. Hvad er det, du føler, at det gør for kvindekampen?

(Interviewperson)
52.Jeg føler bare at - altså jeg er i hvert fald vokset op med, at man ikke snakker

om at kvinder onanerer. Jeg kan huske dengang, at jeg var sådan 15-16 år,
måske var det også før det, at man begyndte at snakke om at drenge onanerer
og de wanker og sådan som man kaldte det dengang. Og så vidste man jo
godt, at det gjorde kvinder egentligt også, men der var ikke nogle der turde
sige at de gjorde det, der var ikke nogle der turde prøve det. Det var meget
skamfuldt for piger. Og det var også sådan “ej ad” at røre ved sig selv. Og man
var meget inde i den tanke om, kussen var ulækker og sådan noget. Så jeg



synes sådan, at i og med at man har accepteret at kvinder onanerer og at det
er okay at snakke om, så er det sådan lidt et symbol på frigørelse af den
kvindelige seksualitet det der med, at kvinder har også sex med sig selv og
kvinder er også glade for sex med sig selv. Mange kvinder har jo faktisk den
bedste sex med sig selv og ikke med en partner. Så det, synes jeg faktisk, er
vildt fedt for kvindefrigørelsen på den seksuelle front. Og også det der med at
de gør den sådan - nu er det ikke mere bare sådan en stor pik-lignende
gummi-diller i hudfarve, altså det ser ikke længere så -halvfemser-porno -
vulgært ud. Det ser ikke så klamt ud. Det er mere blevet sådan nogle smukke
æstetiske figure. Og altså der er jo også nogle, der har dem liggende fremme.
Det er så de der nyfeminister, men jeg synes da, at det er super sejt at have
sådan en vibrator liggende fremme, der ligner en muslingeskal.

(Interviewer)
53.Hvad synes du, der er sejt ved det?

(Interviewperson)
54.Jeg synes da bare, at det er fucking sejt, at man har  en seksualitet, ligesom

mændene gør. For jeg synes ikke at det er unormalt. Altså jeg har da i hvert
fald set fyre, der har glidecreme stående ved deres natbord, eller har
kondomer liggende i natskuffen, og der synes jeg bare, at det er lige så sejt
hvis kvinder har noget tilsvarende. Ikke at det er sejere, eller at det er nogen
konkurrence. Jeg synes bare, wow, du står virkelig ved din seksualitet.

(Interviewer)
55.Så når fyre har kondomer liggende i natskuffen, så tænker du også bare, fuck

det er sejt det der?

(Interviewperson)
56.Lidt. For jeg synes, at det er så tabubelagt og så tys tys.

(Interviewer)
57. Ja?

(Interviewperson)
58.Jeg kom engang hjem til en fyr, som jeg knaldede med, hvor han havde

kondomer liggende ved siden af og glidecreme, og jeg var bare sådan vildt
nok, altså fedt nok du boller agtigt. I stedet for at man hele tiden skal sådan, “ej
har du ikke lyst til at komme med mig hjem”, og det hele er sådan lidt tys tys,
og vi skal ikke snakke om hvad vi skal. Altså så bare stå ved. Det her er hvad vi
skal, det her er glidecreme, det gør det bedre. Det, synes jeg, er ret sejt. At
man er sikker sin seksualitet. Også fordi jeg synes, at mange tør ikke rigtig at
introducere forskellige elementer i sex, også fordi at de er lidt usikre på det.



Men hvis nu en eller anden kommer og siger, “sådan her kan jeg godt lide at
have sex, og sådan her ved jeg, at er det bedst, for sådan her bliver det godt
for dig”. Det, synes jeg, er ret sejt. Så ja frigørelse.

(Interviewer)
59.Frigørelse haha. Men du kunne ikke finde på - synes jeg, at du sagde - at

introducere det med en helt ny partner? Hvis det var dig, der skulle introducere
det.

(Interviewperson)
60.Det ved jeg ikke, altså det kommer virkelig, virkelig an på, hvad for et

menneske det er, tror jeg.

(Interviewer)
61. Jaer. Men hvorfor ville du så ikke gøre det overfor nogle?

(Interviewperson)
62.Jamen jeg tror bare, at hvis du får sådan en lille stille mus med hjem, som er

sådan lidt, du ved, sidder lidt fast i nogle kønsroller, og det hele er lidt
normativt og sådan noget, så tror jeg bare, at det ville være lidt svært at
komme ind og være den der kvinde, der lige tager styringen. Men hvis du er
sammen med en, som har lidt mere kant, og som er sådan, nu skal vi
kraftædeme det her, og det her det bliver nice og sådan. Så tror jeg da mere,
at man kunne, at det kunne være mere oplagt at gøre det.

(Interviewer)
63.Mhm

(Interviewperson)
64.Altså jeg har da været sammen med en, hvor vi brugte sexlegetøj første gang,

at vi havde sex.

(Interviewer)
65.Ja.

(Interviewperson)
66.Men ham havde jeg så også kendt i lang tid.

(Interviewer)
67. Ja okay,

(Interviewperson)



68.Men jeg ved ikke, jeg tror ikke, at jeg har snakket med ham. Vi har nok snakket
om sex, vi har nok ikke snakket om sexlegetøj, men vi har da helt klart snakket
om sex før.

(Interviewer)
69.Okay, så det kræver at man ligesom ved, hvem personen er, før at man gør

det?

(Interviewperson)
70. Ja, eller sådan hvad det signalerer i hvert fald.

(Interviewer)
71. Mhm

(Interviewperson)
72. Ja, det tror jeg.

(Interviewer)
73. Ehm, føler du så, at det er acceptabelt at snakke om sexlegetøj nu til dags?

(Interviewperson)
74. Ja helt klart.

(Interviewer)
75. Helt klart? Er det alle omgangskredse, eller er det kun venner? Altså kunne du

også for eksempel finde på det med familien?

(Interviewperson)
76. Hmmm. Altså det er sådan lidt både og, fordi at jeg føler, at min familie er

sådan lidt sværere, i og med at mine forældre er sådan lidt fra en anden
generation. Jeg har lidt ældre forældre end mange andre, altså min far er 67.

(Interviewer)
77. Mhm.

(Interviewperson)
78. Men da jeg selv skrev semesterprojekt om seksualundervisningen, var det ret

fedt at komme hjem og snakke om det her med, at vibratoren blev lavet for at
kurere hysteri og sådan, det kunne vi godt snakke om. Så er det sådan, det,
synes jeg, er let nok, og det er også let nok at sidde og snakke om klitoris og
sådan nogle ting, men jeg synes ikke, at det er så let at snakke om mig, og
snake om min seksuelle agt, med mine forældre. For eksempel så skal jeg til
peech bangospil sammen med Cat, og det har jeg ikke fortalt min mor, at jeg



skal, og jeg har ikke lige sådan planer om at sige, “hej, vi skal til et bangospil
med sexlegetøj”.

(Interviewer)
79. Nej haha.

(Interviewperson)
80.Men jeg kan godt snakke med alle andre om det. Altså nu laver vi podcast med

Nalle, der har vi fortalt ham, at vi skal det. Ehm, så det er sådan, jeg synes, at
det er let nok at snakke med alle andre.

(Interviewer)
81. Okay. Hvad med søskende og sådan noget?

(Interviewperson)
82.Den er også sådan lidt, for jeg har også meget ældre søskende. Og vi har ikke

så tæt et søskendeforhold. Så det ville være sådan lidt mærkeligt at sidde og
snakke om som det første. Men jeg tror da nok, at vi kunne snakke om det, hvis
det blev bragt op. Men igen ikke sådan min egen personelige seksualitet, det
ville jeg nok sådan ikke snakke om. Så ville det være lidt mere generelt. Så
kunne jeg da godt finde på, hvis nu min søster kom med en eller anden
statement om at sexlegetøj, det er bare så gammeldags, så kunne jeg da godt
finde på at sige, “nej, der hedder det her, der hedder Peech, og det er bare
super fedt og blah blah blah”. Ehm, min lillebror er også yngre end mig, og
derfor har jeg nok denne her beskytterrolle, føler jeg. Du ved, i mit hoved er
han jo kun 13, selvom han er 22. Så det er nok heller ikke lige ham, jeg ville
snakke om sexlegetøj med. Men det er igen fordi, at det er sådan der… Det ved
jeg ikke, jeg har ikke lyst til at snakke om min egen seksuelle agt, eller  min
egen sexualitet med min familie.

(Interviewer)
83. Så dine forældre de har heller aldrig introduceret dig til deres, altså de har

aldrig snakket deres seksuelle forhold med dig?

(Interviewperson)
84. Nej. Men mine forældre har heller ikke rigtig haft et seksuelt forhold i min

levetid.

(Interviewer)
85.Nå, de er skilt?

(Interviewperson)



86.Ja, men før de blev skilt, havde de ikke et særlig godt forhold i ti år, så jeg har
aldrig rigtig oplevet mine forældre være særlig sådan seksuelle eller kærlige
på den måde. Jeg har ikke rigtig oplevet mine forældre kysse hinanden eller
være tiltrukket af hinanden faktisk. Så jeg tror helt sikkert at det har haft noget
at gøre med at samtalen ikke har været oppe, altså at de har haft det forhold.
At snakke om sex og mødom og dit og dat og kondomer har heller ikke været
en kæmpe stor ting hjemme hos mig. Så det afspejler nok lidt det, når man skal
snakke med min lillebror om det.

(Interviewer)
87. Jamen det er også det jeg tænker. Tror du så, at det også har noget at gøre

med, at du er blevet så “go-go” med seksualitet?

(Interviewperson)
88.Måske kunne det godt, for jeg føler, at der skal være et sprog for det.

(Interviewer)
89.Mmh.

(Interviewperson)
90.Og jeg kan også godt blive sådan lidt forarvet over, at der ikke er nogle, der

har snakket med mig om det. Altså første gang jeg havde sex, snakkede vi da
nok om, at jeg havde haft sex. Jeg fortalt min mor det og sådan noget. Og vi
har da også snakket om, at jeg var på p-piller og sådan noget, men det er jo
ikke i forbindelse med sex.

(Interviewer)
91. Hvad ville du så forbinde det med?

(Interviewperson)
92.Menstruationssmerter og sådan noget.

(Interviewer)
93.Mhm.

(Interviewperson)
94.Men altså jeg har nok fortalt min mor, at jeg har haft sex med nogle forskellige

folk, altså dem jeg sås med eller sådan. Vi har da godt kunne joke om det.
Altså sådan, “vi boller helt vildt”, eller et eller andet. Men det har ikke været det
store samtaleemne. Jeg tror bare ikke at min mor har haft frygten for, at jeg gik
ud og blev gravid, så jeg tror ikke, at hun har haft behovet for at have en snak,
hvor hun måske lidt mere har syntes, at hun skulle snakke med min lillebror om
det, fordi at hun var bange for, at han gik ud og gjorde nogen gravid.



(Interviewer)
95.Ja okay.

(Interviewperson)
96.Ja.

(Interviewer)
97. Men jeg synes at det er ret sjovt det her med hvorfor du ikke snakker så meget

med din lillebror om det. Nu sagde du at du har en beskytterrolle overfor ham.
Men står det i modsætning til det at snakke om sex, at have en beskytterrolle?
Jeg føler for eksempel også, at jeg har en beskytterrolle overfor min søster,
men vi kan sagtens snakke om sex og sådan noget.

(Interviewperson)
98.Ja, det ved jeg ikke. Nej, jeg synes egentlig heller ikke, at det står i

modsætning til. Jeg har da nok sagt til ham, at han skulle beskytte sig og bruge
kondom. Det har jeg nok sagt til ham. Men vi har ikke sådan snakket om hans
seksuelle lyster eller snakket om, hvem han har bollet med. Jeg har ikke sådan
et behov for at vide… jeg ved jo godt at han boller, og jeg ved godt at han har
en kæreste. Jeg kan også godt joke med ham, og sige at jeg ikke vil ligge i
hans seng, fordi han boller i den og sådan noget haha. Men jeg har ikke sådan
behov for at høre, hvad han laver seksuelt. Jeg tror bare, at det er fordi, at i mit
hoved er han sådan en 13-årig, lille, uskyldig dreng.

(Interviewer)
99.Haha, ja okay.

(Interviewperson)
100. Han har også nogle diagnoser. Så det er nok også derfor, at i mit hoved er

han sådan lidt yngre.

(Interviewer)
101. Ah, okay.

(Interviewperson)
102. Fordi at han har de her diagnoser, så ser jeg ham måske som en, der ikke

er så udviklet på alle punkter. Men det ved jeg jo godt, at han er. Jeg ved jo
godt, at han har en kæreste, og de knalder, altså det ved jeg jo. Han ser sikkert
også porno.

(Interviewer)
103. Haha ja sikkert.



(Interviewperson)
104. Det har jeg bare aldrig snakket med ham om.

(Interviewer)
105. Jeg ved, at dengang der var meget med nøgenbilleder, og det florerede på

nettet. Der var jeg inde og snakke med ham om sådan noget. Men vi er ikke
sådan gået personligt ind og snakke egne seksuelle agter.

(Interviewperson)
106. Nej.

(Interviewer)
107. Nej.

(Interviewperson)
108. Gør du måske det med din søster eller hvad?

(Interviewer)
109. Det kunne man da godt finde på

(Interviewperson)
110.Nå.

(Interviewer)
111. Det er da… Ja.

(Interviewperson)
112.Ja.

(Interviewer)
113.Men nu er det jo ikke mig, interviewet handler om vel haha.

(Interviewperson)
114.Det er da meget sejt.

(Interviewer)
115.Mhm. Men ud fra din mening, mener du så, at sexlegetøj er blevet mere synligt

i samfundet, her på det seneste stykke tid?

(Interviewperson)
116.Jamen det er lidt svært at svare på, for jeg føler lidt, at det er en niche, som

man skal ind i. For mig er det, fordi at jeg er meget inde i den niche om kvinder



og feminisme og at reclaime sin seksualitet. Ehm, så det føler jeg lidt. Og der
føler jeg sådan at jeg er lidt farvet når jeg svarer, men på den anden side, så
føler jeg, at der er mange instagrammers og influencers, som er begyndt at
snakke mere om sexlegetøj, og der kommer flere julekalendere og sådan
noget. Så det er blevet sådan lidt mere, på den måde, lidt mere mainstream at
snakke om. Der føler jeg ikke, at vi var for fem år siden i hvert fald.

(Interviewer)
117. Nej. Så det er meget blevet en internetting?

(Interviewperson)
118.Ja. Ja. Men jeg ved heller ikke, hvor man skulle se det. Det er jo ikke jo ikke

fordi, at der står en stor plakat nede ved rådhuspladsen eller et eller andet.

(Interviewer)
119.Jeg så faktisk en reklame for sinful på en bus for ikke så længe siden.

(Interviewperson)
120. Jamen jeg synes også at der… Men det var mere sådan en julekalender, var

det ikke?

(Interviewer)
121.Jo, jo. Det er også rigtigt.

(Interviewperson)
122. Jaer, men jeg synes bare, at det er sådan noget på internettet. Men

selvfølgelig er det også det, for det er jo den digitale verden, vi lever i. Men det
kommer oftest op til jul, jeg synes ikke, at det kommer ellers vel? Altså nu ved
jeg, at der kommer mange af de her reklamer op til jul med køb denne her
kalender til dig og din partner agtig. Men andre tider på året så er der jo ikke et
andet tilbud, de promoter. Det er jo ikke fordi at på Black Friday, at de siger,
“gå ind på Sinful og så køb”.

(Interviewer)
123. Nu opdagede vi jo også lige, at der var kommet sexlegetøj på Wolt. Det er

jo også noget ret nyt, eller hvad man skal sige, for nu bliver det meget
tilgængeligt.

(Interviewperson)
124. Ja helt vildt tilgængeligt.

(Interviewer)
125. Hvad tænker du om, at det bliver så tilgængeligt?



(Interviewperson)
126. Det, synes jeg, er mega fedt. For jeg tror stadig, at det er meget tabubelagt

at købe sexlegetøj. Da jeg skulle købe mit første sexlegetøj, det købte jeg til en
veninde. Jeg var mega nervøs for, for det første, at give mine oplysninger inde
på siden, og så tænkte jeg, “ej ved de, at jeg sidder og køber sexlegetøj”, men
altså hvad skal en eller anden producent et eller andet sted i herlev bruge mit
navn til? Og så tænkte jeg meget over, at når pakke kommer, om man kunne se
det på pakken, og hvad ville postbuddet tænke, og det er alle mulige ting som
folk ikke kender, hvor jeg tænker, “hvad tænker de?”. Og så tænkte jeg, “står
der noget på pakken om det?”, og det gjorde der så heller ikke. Hvor at jeg
synes, at det er vildt fedt, at det er så tilgængeligt med Wolt. Jeg føler, at med
Wolt er der bare sådan en mere anonym følelse. Fordi at du ved, at det er et
eller anden Woltbud, der kommer med det, og du ved ikke hvem han er, og det
kan være alle mulige forskellige, der kommer. Hvis nu man får den samme
pakkemand, der levererer pakker til en hver dag, så er det måske sådan lidt, så
ved pakkemanden per at i dag kommer han med sådan en pakke. Så jeg føler
at det er ret fedt, at det er sådan lidt anonymt. Og så er det også lidt lettere
tilgængeligt, for det er ikke alle der lige tænker over det der med at købe
sexlegetøj. Altså du skal først ind på en side og tage stilling til 400 forskellige
vibratore eller dildoer, og så skal du sådan sidde og finde ud af at bestille, og
det er en længere process end bare lige at klikke det ind på Wolt, føler jeg.

(Interviewer)
127. Så du føler ikke, at det måske kan være grænseoverskridende for nogle,

når de sidder og skal til at bestille mad.

(Interviewperson)
128. Altså håber da helt klart, at der er en aldersgrænse, så det ikke er folk, der

er under et eller andet der får det.

(Interviewer)
129. Jeg tror ikke, at man kan bestille det, hvis man er under 18.

(Interviewperson)
130. Nej det ved jeg ikke om man kan. Men alligevel så tænker jeg sådan lidt, at

jeg håber ikke at børn får det i hovedet. Og på den anden side så kan jeg også
godt lide være såden, “hvorfor må de ikke få det i hovedet?”. Så det er sådan
lidt ambivalent.

(Interviewer)
131.Hvad er det du tænker, når du siger, at de ikke må få det i hovedet. Hvorfor er

det, at de ikke må det?



(Interviewperson)
132. Jamen jeg synes bare ikke, at man skal opfordre til, at børn der er under

den seksuelle lavalder, skal købe sexlegetøj og have sex, i og med at der er en
seksuel lavalder. På den anden side så føler jeg godt, at man kan snakke med
dom om sex og fortælle dem om sex, eller at det er der, og at det er noget som
voksne har. Men det er også lidt svært, for det er sådan, hvornår bliver man
seksuelt aktiv? Det er der jo nogle der bliver, når de er 13, og nogle der bliver,
når de er 20. Men jeg føler, at den seksuelle lavalder det er også for at
beskytte børn. Så derfor synes jeg, at man skal beskytte dem derigennem, på
grund af lovgivning. Men jeg synes ikke, at det skal være sådan, at man lukker
helt af for det, og ikke snakker om det. For børnene ved godt at der er sex, og
man kan ligeså godt være åben om det. Så det er sådan lidt et svært område.

Det er faktisk også noget, jeg har tænkt over i forhold til julegaver. For det
ville jo være mega boss ass bitch og bare sætte sådan en vibrator på sin
ønskeliste. Men det gør man jo ikke. For jeg tænkte sådan, specielt hvis du skal
have en af de der flotte nogen, som bliver lavet, så koster de jo gerne 600-800
kroner. Det er jo en ret dyr investering. Så det ville jo være oplagt at ønske det.
Men samtidig er det også sådan lidt… at ønske sig det.

(Interviewer)
133. Er det af veninder, eller er det familie, eller?

(Interviewperson)
134. Både og. Altså det er sådan lidt.

(Interviewer)
135. Især også hvis du måske ikke er så åben omkring sex med din familie, så er

det virkelig et step haha.

(Interviewperson)
136. Jamen også sådan til ens veninder. Jeg ville selv tænke, at det var super

sejt, hvis der var en der var sådan, “hej, jeg kommer lige og giver dig noget, du
kan have sex med”. Altså det ville være sådan lidt mærkeligt, men det er jo
også fordi, at det er så tabubelagt.

(Interviewer)
137. Jamen det er vel også bare fordi, at det er så intimt?

(Interviewperson)
138. Ja.

(Interviewer)



139. Altså det er jo ikke tabubelagt for dig for eksempel.

(Interviewperson)
140. Ikke i ligeså høj grad.

(Interviewer)
141.Nej. Har du nogensinde oplevet et negativt respons ved at nævne sexlegetøj i

en samtale?

(Interviewperson)
142. 100 procent. Men det er nok mere den snak om, at kvinder ikke har så

meget brug for mænd. Og siger han, “jamen hvordan skal du så få nydelse,
hvordan skal du så få sex”, og så svarer jeg, “du kan godt have sex med dig
selv. Sex med dig selv er også sex”. Og der kan folk godt blive lidt sådan, “ej
det er bare ikke det samme, og blah blah blah”. Og der kan det godt være et
lidt negativt respons, hvor at det, synes jeg, er latterligt, at ofte kommer kvinder
lettere med sexlegetøj. Og det tror jeg egentlig ikke har noget at gøre med
selve sexlegetøjet, det tror jeg, har mænds usikkerhed omkring det. Så der har
jeg sådan hørt negativt respons.

(Interviewer)
143. Så er det flest piger eller er det flest drenge der kommer med det her

negative respons?

(Interviewperson)
144. Fyre. Ja helt klart. Men jeg har da også hørt at kvinder - men det er nok

også igen det der med, at det er tabu - er sådan, “Ej det skal jeg bare ikke
have, og jeg har en kæreste, så hvorfor skulle jeg dog gøre det?”. Hvor jeg er
sådan lidt, “når ja, men hvis du nu ikke skal se din kæreste i en måned, skal du
så ikke have sex eller hvad?”, og så, “nej, jeg skal ikke røre ved mig selv, det er
ulækkert”. Og så bliver jeg bare sådan, at det er totalt en umoden holdning at
have. Altså det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Så har jeg også haft veninder,
eller bekendte kvinder, som siger, at det skal de bare ikke have, og det er
mærkeligt, og det ville de synes var akavet eller pinligt. Og der, synes jeg, at
det er fordi, at man ikke er uddannet nok. Det er nok fordi at
seksualundervisningen har fejlet, synes jeg.

(Interviewer)
145. Så du kan slet ikke forestille dig, at der er nogle, som er modne og

uddannede, men som bare ikke har lyst til sexlegetøj?

(Interviewperson)



146. Jo det kan der da helt klart godt være, at der er. Og det er helt fint, det skal
de bare have lov til at lade være med. Men så skal det jo være fordi at man er
sådan, “jamen, det har jeg ikke lyst til. Jeg synes at jeg har vildt god sex, sådan
som jeg har det. Jeg har et fantastisk sexliv”. Når man bruger det der med at,
“ej, det er ulækkert, eller det er pinligt, jeg skal ikke have sex med mig selv,
eller at det er akavet”. Så synes jeg, at det er fordi, at man ikke er uddannet
nok. Og man ikke har nok viden om det. Og fordi man er lidt barnlig måske.
Men hvis det er fordi at man siger, “jeg har bare den bedste sex med min
partner, og vi kommunikerer vildt godt, og vi prøver nye ting, og vi bruger så
mange fantasier”, så synes jeg, at det er vildt fedt. Altså så er det fint, så skal
du bare gøre hvad du vil. Om du bruger det eller ej, det er din biks. Men det
der med fyre, der snakker negativt om det, eller fyre der ikke inkluderer det i
deres sexliv med deres partner, fordi at de bliver usikre på sig selv, så synes
jeg, det er sådan lidt at lukke øjnene til noget. For det er jo ikke kun til kvinden,
altså det hedder jo en penisring af flere årsager.

(Interviewer)
147. Af flere årsager simpelthen haha.

(Interviewperson)
148. Haha, nej men det er jo ikke kun for kvindens skyld, at man har en

penisring. Og også bare sådan det der med buttplugs, altså nu føglger jeg jo
Peech, og nu har de lige lavet en spørgerunde her i går, hvor man skulle
snakke om sin bedste sexoplevelse, og der var der et eller andet, med en der
skrev, at hun kunne vildt godt lide, at hendes kæreste tog hende analt, mens
han havde buttplug i. Hvor jeg bare er sådan, “fedt for jer”, altså for det er jo
ikke kun til kvinder. Det der med at man tror, at ting der skal ind i en, det kun er
til kvinder, det er jo sådan lidt igen det der med, at man har sådan en tanke om,
at manden er giveren, og kvinden er modtageren.

(Interviewer)
149. Ja for det er - ville jeg også sige - mere udbredt blandt kvinder, men hvorfor

tror du, at det er? Nu ved jeg godt det der med, at der skal ikke noget ind i
manden, og det er manden der giver og sådan.

(Interviewperson)
150. Men jeg tror også, at det er fordi, at det startede med at blive designet til

kvinder. Altså vibratoren og dildoen. Helt klart. Jeg tror helt klart, at det har et
historisk perspektiv. Og så også måske fordi, at - men det ved jeg ikke, det er
bare sådan en tanke, jeg selv har - men, at mænd onanerer fra en meget tidlig
alder, og opdager deres seksualitet meget tidligt. Det gør kvinder ikke. Så
måske har man sådan lidt skulle skyde den i gang. Altså det ved lige ikke, men
det tror jeg bare. Så har man måske skullet finde nogle hjælpemidler til kvinder,



så hun kunne få lov at have sex med sig selv, for det er jo ikke sådan at de
bliver undervist i det. Og det er virkelig en ting, der ikke er på
seksualundervisningsområdet, det at kvinder onanerer.

(Interviewer)
151.Ja, i det hele taget seksualundervisningsområdet…

(Interviewperson)
152. Altså kvinders seksualitet den er meget ekskluderet fra

seksualundervisningen, og specielt kvinder der onanerer.

(Interviewer)
153. Men havde i for eksempel om mandlig seksualitet i seksualundervisning?

(Interviewperson)
154. Nej, men man snakkede meget om mandlig erektion, og at hvad manden

skulle, og hvordan man kunne have sex med en mand. Hvor at der var ikke
nogle, der snakkede om - altså for eksempel blev der snakket om handjobs og
blowjobs og penetration - men der blev ikke snakket om alle de ting du kunne
gøre med en kvinde, hvor jeg bare er sådan lidt, “okay”. Det der med hvis man
tror, at sex kun er penetration. Det er ligesom dem, der kommer hen og
spørger to lespiske, “hvordan har i sex”. Jamen hvis du tror, at du kun har sex
ved at penetrere, jamen så har du simpelthen et røvsygt sexliv. Og idet du ikke
bliver undervist i det, så er det jo derfor, at der er nogle, der bliver lidt
måbende i det, når de ser, at to lesbiske er sammen, sådan, “ej, hvordan gør
I?”, “jamen vi gør, akkurat ligesom I gør”. Jeg synes, at meget af det også
handler om uddannelse. Eller ikke uddannelse, det er ikke sådan, at man skal
tage en PHD, men bare lige sådan dannet i alle aspekter.

(Interviewer)
155. Ja.

(Interviewperson)
156. Ja. Måske er kvinder også lidt mere modige med at bringe det ind i sådan

seksuelle oplevelser med en anden, det ved jeg ikke.

(Interviewer)
157. Jamen jeg tænker måske at… Altså for eksempel med en mand, så er det

meget ligetil, hvis man selv skal onanere, og hvis man skal have sex hvor at
manden skal komme.

(Interviewperson)
158. Ja.



(Interviewer)
159. Men for kvinde, så er det i hvert fald i mange forhold sværere for kvinden at

komme, og også når hun selv skal…

(Interviewperson)
160. To ud af tre kvinder kommer ikke ved regelmæssigt under sex.

(Interviewer)
161.Ja, præcis. Og så er det klart, at det bliver rettet mere mod kvinder, fordi at der

faktisk er et behov.

(Interviewperson)
162. Helt klart. Men jeg tror også at det er lidt med den der maskuline, altså den

dominerende magtstruktur der er. Manden tror, at der er et behov for ham. Jeg
tror at manden er bange for at blive erstattet i den seksuelle agt. Det tror jeg
helt seriøst. At det er sådan, “Jamen hvis vi så bruger det her, så er jeg ikke
ligeså god”. Jeg tror mange gange, at det går ud over mandens stolthed. Altså,
det mest ultimative en mand kan i hele verden, det er at få en kvinde til at
komme. Altså det er det jo. Du kan være toppen af poppen, have den fedeste
chefstilling, køre en ferrari, have en millionvilla. Men hvis du ikke kan få din
kvinde til at komme, så ryger din maskulinitet, så får du, lidt, sådan et hak ikke.
Og altså det er jo det ultimative, det er at kunne få en kvinde til at komme. Så
jeg tror, at det er lidt en frygt for, at er han ikke god nok seksuelt? Og kan han
ikke få sin kvinde til at komme? Og sådan noget. Jeg tror virkelig, at det er et
kæmpe tabu. Og nu har jeg beskæftiget mig med den der orgasme bog både i
podcast og det der seksualundervisnings-semesterprojekt, og der har jeg jo
interviewet, sammen med de andre, Kristine Tiedt, og hun siger også, at hun
har haft vildt mange mænd, der har kontaktet hende om denne her bog og
troede, at det var sådan en hellig gral til at få kvinder til at komme, for de vil
bare gerne lære det. Og det er jo helt vildt absurd, at der så ikke bliver snakket
mere om det i samfundet, og der ikke er et fokus på det, at der ikke er plads til
det på skoleskemaet.

(Interviewer)
163. Så du mener, at det er noget, man burde lære på skoleskemaet?

(Interviewperson)
164. Ikke sådan du gør sådan her; vrik til højre, og vrik til venstre for at få en

kvinde til at komme, men jeg syne bare helt klart. For det første skulle man
undervise i hvordan klitoris ser ud og hvad klitoris er, så man ved hvor, at man
skal røre henne for at få en kvinde til at komme ikke også. Og så lære om
orgasmer og klitoris orgasmer, og at der ikke er noget der hedder en vaginal



orgasme. Og så burde man også bare lære om hvor mange kvinder der ikke
kommer ved penetration, så måske skal hele samlejet ikke bare være
penetration. Det er jo vildt sørgeligt for kvinder, der er sex i fem minutter ved
penetration, og så sker der ikke en skid. Jeg tror bare, at man skulle undervise
lidt mere om - hvis det skal være en seksuel agt mellem to mennesker, og det
ikke bare skal være giveren og tageren - at man skal gøre mere for at få en
kvinde til at komme. Nu er det også meget generaliserende, selvfølgelig er der
også nogle der har lettere ved at komme end andre, men helt klart noget mere
undervisning på området, for mange tror jeg at klitoris bare er en prik, og at de
bare skal røre lidt ved den, og så at de bare skal hakke lidt ind i hende, og så
kommer hun lige pludselig.

(Interviewer)
165. Jaer.

(Interviewperson)
166. Og det er jo også meget performativt, for man snakker jo også meget, om

kvinder der faker. Giver du så efter for manden? For hvis du bliver ved med at
fake, når han gør en bestemt ting, som ikke fungerer, jamen så tror han jo at
det fungerer, og så bliver du ved med at have sex, der ikke fungerer for dig.
Men på den anden side så faker folk jo ofte for at være sød ved manden, fordi
at han prøver. Så nogle for lidt ondt af manden, og så skal han jo også have lov
til sådan at tro at…

(Interviewer)
167. Men det taler vel også ind i det her med mandens stolthed igen.

(Interviewperson)
168. Jaja, altså sådan performance for manden. Super sørgeligt.

(Interviewer)
169. Er du så sådan en der faker hvis ehm?

(Interviewperson)
170. Nej. Altså jeg vil ikke at sige, at jeg ikke har gjort det. Men ofte så gør jeg

det ikke, og så er jeg bare sådan mere ærlig om, at “næ, jeg kom ikke”, men
det var sjovt og godt alligevel. For det kan jo godt være sjovt og godt, selvom
man ikke kommer. Men jeg har da nok gjort det et par gange, men det ligger
længere tilbage; hvis jeg virkelig har kunnet mærke, at personen virkelig har
kæmpet for det, og jeg var sådan, “ej, det er virkelig synd”. For så er det også
bare sådan et nederlag at sige, “nu har vi prøvet i over en time, og det gik sgu
ikke, vil du ikke være sød at stoppe, skal vi se netflix i stedet for”. Det, synes
jeg, er sådan lidt… for en der virkelig kæmper. Men på den anden side så er



det sådan lidt. Altså hvis manden ikke kommer, så siger man jo aldrig… Altså så
føler jeg bare, at så kan man godt være sådan, “det kan jeg sgu ikke i dag”,
agtig. Det kan han jo godt sige til kvinden, “jeg kan sgu ikke i dag, og jeg ved
sgu ikke hvad”, og så siger man sådan, “Nå okay”, agtig.

(Interviewer)
171.Ej jeg føler da også ofte, at der er sådan lidt pushback der.

(Interviewperson)
172. Jamen jeg er nok meget sådan, “okay”. Det gør ikke noget. Jeg prøver i

hvert fald at tale meget imod det der performance. Jeg synes ikke, at sex skal
slutte med en orgasme for hverken eller, for nogle gange kan sex også bare
være sjovt uden. Ikke at sige, at det er bedre eller sjovere eller dårligere. Det
er bare, at hvis man har sådan et ideal om, at det er det, det skal slutte med, så
er det et kæmpe pres jo. Der prøver jeg sådan lidt, med de personer jeg har
haft sex med, at sige, “det er okay”, altså hvis ikke det skete, så er det okay,
det var sjovt alligevel, det var pisse nice eller sådan. For ellers er det jo et
kæmpe pres at lægge på et menneske.

(Interviewer)
173. Ja, man kunne jo løse det ved at inddrage sexlegetøj haha.

(Interviewperson)
174. Ja. Ja. Bare sådan, “prøv lige at høre her, mester, nu har du været i gang i

lang nok tid, jeg går lige ud og henter hubert her”.

(Interviewer)
175. Men det er ret sjovt. Når man lige dykker ned i det, så er der jo ret mange

tabuer på alle mulige forskellige steder. Altså det er jo også et tabu, kan man
sige, det her med performance.

(Interviewperson)
176. Ja.

(Interviewer)
177. Jeg har ikke rigtig flere spørgsmål, er der noget afsluttende, du kunne

tænke dig at sige?

(Interviewperson)
178. Nej.

(Interviewer)



179. Næ. Hvis du kunne vælge tre ord som du forbinder med sexlegetøj, hvad
skulle de så være?

(Interviewperson)
180. Nydelse, ehm. I hvert fald nydelse, og derunder også tilfredsstillelse, og så

sjovt. Og spændende måske. Nydelse, sjovt og spændende.

(Interviewer)
181.Nydelse, sjovt og spændende.

(Interviewperson)
182. Ja.

(Interviewer)
183. Jaer. Ikke noget tabu?

(Interviewperson)
184. Nej haha. Overhovedet ikke.

(Interviewer)
185. Det er godt, så siger jeg mange tak.

(Interviewperson)
186. Selv tak.


