
Interviewperson 2

(Interviewer)
1. Bruger du selv sexlegetøj?

(Interviewperson)
2. Ehm nej det vil jeg ikke sige.

(Interviewer)
3. Har du gjort det tidligere?

(Interviewperson)
4. Altså bare på mig selv, hvor jeg bare har været mig selv?

(Interviewer)
5. Enten eller. Hvad har du erfaring med?

(Interviewperson)
6. Altså jeg har aldrig bare benyttet det, hvor jeg var for mig selv, men jeg har

benyttet det på en partner, hvor jeg var med hende.

(Interviewer)
7. Er det så hver gang, i har været sammen, eller?

(Interviewperson)
8. Nej overhovedet ikke. Ej det var ikke særlig tit. Det var mere sjældent, at det

skete, kun hvis man lige kom på idéen og sådan noget.

(Interviewer)
9. Men hvad var det for nogle situationer? Var der en grund til at i gjorde det

nogle gange og ikke andre gange?

(Interviewperson)
10. Jeg tror sådan at ehm, man skal lidt mere tage sig sammen til det. Altså når

man normalt har sex, så skal man bare gøre det og sådan noget, men med
sexlegetøj så er det jo lidt mere… Altså for det første skal det ligge i nærheden
af sengen, så man ikke skal op og rode efter det, og jeg tror heller ikke altid, at
det er begge parter, der har lyst til at bruge det. I modsætning til når man
normalt har sex, så kan det jo antages, at begge parter har lyst til det. Men det
med at introducere sexlegetøj kan godt være lidt mere omfangende. Det er
slet ikke et givet, at den ene bare har lyst til det.
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(Interviewer)
11. Så det var noget i skulle aftale?

(Interviewperson)
12. Ja, jeg tror sådan, at vi aftalte det inden, ja.

(Interviewer)
13. Ja okay. Jeg går ud fra, at du synes, at det var rart med sexlegetøj med

partneren?

(Interviewperson)
14. Ja.

(Interviewer)
15. Hvordan kan det være, at du aldrig har forsøgt at bruge det, når du bare var

dig selv?

(Interviewperson)
16. Ehm, det tror jeg bare er sådan et seksuel præference spørgsmål. Altså jeg

synes jo ikke, at det var fysisk rart, jeg synes jo bare, at det var interessant at
gøre på hende. Jeg finder det bare ikke opstemmende.

(Interviewer)
17. Hvad er det, der ikke er opstemmende ved det?

(Interviewperson)
18. Altså sexlegetøj til mænd… Altså typisk så er det vel sådan noget analt, og det

er bare ikke noget som jeg forestiller mig, at jeg vil kunne lide. Jeg har i hvert
fald virkelig ikke haft lyst til det.

(Interviewer)
19. Hvad med sådan noget… Altså der er jo også sexlegetøj til mænd men under

sex. Sådan noget som en penisring for eksempel. Er det heller ikke noget, du
ville kunne forestille dig?

(Interviewperson)
20.Altså jeg har briefly overvejet, at jeg synes, at det kunne være sjovt med sådan

en penisring haha. Men så tænkte jeg, “ej, det er sgu for åndsvagt”.

(Interviewer)
21. Hvorfor?
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(Interviewperson)
22.Fordi, I don’t know, det er ikke besværet værd, og det kan være farligt haha…

Og lidt underligt.

(Interviewer)
23.Er der noget, der er lidt underligt over det?

(Interviewperson)
24.Ja, det synes jeg.

(Interviewer)
25.Hvad er det, der er underligt ved det?

(Interviewperson)
26.Jeg tror bare, at jeg ville føle mig lidt ollet ved at bruge det. Det har jo ikke

noget at gøre med at, man ikke er nok, det er slet ikke derovre, men jeg tror
bare, at det ville føles lidt unaturligt. Måske også fordi at det ikke er noget man
hører om, at andre gør. Med sådan en cockring der haha.

(Interviewer)
27. Så det har ikke noget at gøre med, at du ville føle dig mindre maskulin, eller at

du har en vis seksuel rolle?

(Interviewperson)
28.Nej, nej det tror jeg ikke. Ikke med det.

(Interviewer)
29.Nej, okay.

(Interviewperson)
30. Måske med sådan noget anal kan der være en eller anden underliggende

grund, men det har jo bare heller ikke rigtig lyst til.

(Interviewer)
31. Nej. Hvad tænker du generelt om folk, der bruger sexlegetøj? Altså hvis du nu

tænker på folk, der ikke bruger sexlegetøj og folk, der bruger, tror du, at der er
en forskel i deres mindset?

(Interviewperson)
32.Ja, det tror jeg.
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(Interviewer)
33. Hvad tror du, den forskel er?

(Interviewperson)
34. Okay, det er bare sådan en fordom, men jeg tror sådan, at folk der bruger

sexlegetøj, at de ser sex lidt mere som sådan en aktivitet, end andre gør.

(Interviewer)
35.Hvad mener du med, “som en aktivitet”?

(Interviewperson)
36.Altså jeg synes ligesom, at folk der bare har en masse sexlegetøj, som de hele

tiden bruger - men igen det er bare en fordom, selvfølgelig er det slet ikke
sådan nødvendigvis - men jeg tror bare ikke, at de har sex ligeså intimt, at de
ikke er ligeså intime.

(Interviewer)
37. Så sex bliver mindre intimt af at inddrage sexlegetøj?

(Interviewperson)
38. Det kommer an… Det kan være meget intimt for mig personligt, hvis man

måske også varierer lidt i det. For mig var det jo også bare sådan, at det var en
gang imellem, man gjorde det, men hvis det blev til sådan en ting, hvor man
gjorde det hver gang, så ville jeg formode, at jeg ville synes, at det var mindre
intimt.

(Interviewer)
39. Kan du pinpointe hvad det er, som bliver mindre intimt ved det?

(Interviewperson)
40. Hmm, det er bare ikke ligeså kropsligt.

(Interviewer)
41. Mhm.

(Interviewperson)
42.Altså det er ikke… Det ved jeg ikke, det er bare ikke ligeså kropsligt. Giver det

mening?

(Interviewer)
43. Hmmm…

(Interviewperson)
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44. Det er lidt mere sådan, okay så tager man en pink, vibrerende dildo ind, der er
fuldstændig unaturlig, og så bruger du sådan et redskab til at få nydelse, i
stedet for at du bare bruger dig selv. Og det, synes jeg, bare er mindre intimt.
Selvom jeg er sikker på, at der er mange, der ikke synes det.

(Interviewer)
45.Ja okay. Når du tænker sexlegetøj ik? Ser du så en forbindelse mellem

sexlegetøj og undertrykkelse?

(Interviewperson)
46.Og undertrykkelse?

(Interviewer)
47. Mhm

(Interviewperson)
48. Ehm. Nej, hvordan skulle man se det?

(Interviewer)
49. Altså det er jo det her med, at der ligesom har været denne her forbindelse

mellem vibratorens fremkomst, og at sexlegetøj i lang tid har været brugt som
et lægeligt middel altså til at kurere hysteri for eksempel. Hvor det jo på en
eller anden måde har haft en vis undertrykkende faktor.

(Interviewperson)
50.Hm. Nej jeg tror faktisk, at sexlegetøj bliver set, på en eller anden måde, som

værende empowering.

(Interviewer)
51. Så det er sådan frigørende?

(Interviewperson)
52.Ja.

(Interviewer)
53.Hvad er det, du synes, har noget med frigørelse at gøre der?

(Interviewperson)
54.Altså det her gælder kun, hvis man bruger den solo som kvinde ik. Så førhen,

der har det jo nemlig været sådan, at sex, der var det ligesom bare manden,
hun skulle have sex med og blah blah, men nu så tager kvinden jo bare sådan
et aktivt valg om, at hun ikke behøver en mand for at opnå det. Men jeg har
slet ikke samme opfattelse af mænd, og det tror jeg heller ikke, at de fleste har.
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Hvis mænd køber et sexlegetøj til sig selv - for eksempel sådan et Fleshlight
eller et eller andet - det tror jeg, at man ser meget mere ned på, fordi at… Ja,
det ved jeg ikke. Det er overhovedet ikke frigørende i hvert fald, der bliver det
mere anset sådan perverst ville jeg tro. Det har jeg en tendens til at tro, men
jeg ved jo selvfølgelig godt, at det ikke er sådan, men umiddelbart når man lige
tænker over det, så synes jeg, at det er lidt mere, quote on quote, underligt,
hvis en mand har et fleshligt, sammenlignet med hvis en kvinde har en dildo.

(Interviewer)
55.Tror du, at det er baseret på denne her historiske kontekst? Nu sagde du, at

det havde et frigørende element for kvinder, er det så det, som retfærdiggør at
kvinder bruger det, eller hvad tænker du?

(Interviewperson)
56.Altså jeg har ikke haft den historiske kontekst, al den tid hvor jeg har haft

denne her formodning, så det kan ikke være baseret på det.

(Interviewer)
57. Nej, men heller ikke på den måde. Men jeg har for eksempel i lang tid da tænkt

på sexlegetøj som værende mere frigørende for kvinder end ikke. Så det er
sådan, om det er med den in mente - nu siger du jo også, at det ikke er det
samme, man tænker på med mænd. Om det ligesom er det, der ligger til grund
for, om det er retfærdiggjort. Eller ikke retfærdiggjort, men normaliseret med
kvinder.

(Interviewperson)
58.At det er, at det bliver set ned på med mænd, at det er grundet til, at det er

retfærddiggjort med kvinder?

(Interviewer)
59.Nej, men at det ligesom har denne her frigørerende effekt, at det er derfor, at

man ser det som noget positivt med kvinder, men ser ned på det med mænd.
Eller hvorfor du tror, at der er denne her kønslige forskel.

(Interviewperson)
60.Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er årsagen til det. Men det går da helt klart

hånd i hånd. Det har nok også noget at gøre med, at - nu kommer man ind i en
helt anden diskussion - men at en kvinde måske tager et aktivt valg om ikke at
at være sammen med en mand og i stedet for anvende sexlegetøj. Hvor en
mand som anvender det her sexlegetøj, måske anvender det ud af
fornødenhed, fordi at han ikke kan… altså det er den mentalitet, der er bag ved
det.
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(Interviewer)
61. Okay, så det er mere sådan med seksuelle dynamikker?

(Interviewperson)
62.Ja, bestemt. Det tror jeg. Altså det at kvinden ligesom har muligheden, men at

hun vælger at tage det i egne hænder. Ja, det viser vel, at hun ikke har brug for
denne her mand. Hvor at det gør det ikke rigtig for manden, der køber et
sexlegetøj i samme grad.

(Interviewer)
63.Og det er så fordi at kønsrollerne…

(Interviewperson)
64.Ja det har noget med kønsrollerne at gøre, og så tror jeg sådan, at - altså det

gælder jo slet ikke for alle - men at for en større del af af mænd tror jeg, at det
gælder, at de har sværere ved, at finde en kvinde end den typiske kvinde har
ved at finde en mand at have casual sex med. Og derfor så gør mændene det
ud af fornødenhed.

(Interviewer)
65.Ja, okay.

(Interviewperson)
66.Eller sådan bliver det set. Det er jo slet ikke sikkert, at det er det, der er

tilfældet.

(Interviewer)
67. Nej. Føler du, at du kan tale om sexlegetøj med din omgangskreds?

(Interviewperson)
68.Ehm. ja…

(Interviewer)
69.Taler du nogensinde om sexlegetøj med din omgangskreds?

(Interviewperson)
70. Nej, haha. Det gør jeg ikke rigtig. En gang imellem er det kommet op. Men så

har det altid været med mine - eller for det meste - været med kvindelige
venner. Altså der har vi nemmere ved at snakke om det. Det er virkelig ikke
typisk, at man snakker med en af sine mandevenner om det haha.

(Interviewer)
71. Hvilke kontekster er det så, at det kommer op?
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(Interviewperson)
72. Nu har jeg jo også gået i en klasse, hvor jeg har fået en vennegruppe, hvor

størstedelen er piger, hvilket jo også er en lidt anden dynamik en sådan en
drengegruppe, men så har det måske været typisk, at de har snakket om det i
forhold til deres kæreste eller sådan et eller andet.

(Interviewer)
73. Okay. Så det er i større gruppesammenhænge primært?

(Interviewperson)
74. Ja. Det har været i større gruppesammenhænge, ja.

(Interviewer)
75. I see. Men du kunne aldrig finde på at snakke om sexlegetøj eller sex generelt

med din familie?

(Interviewperson)
76. Tjoo, hvis det sådan var relevant. Men jeg ville være lidt uncomfortable med

det.

(Interviewer)
77. Ja okay. Og det ville heller ikke være dig, der bragte det op, eller hvad?

(Interviewperson)
78. Nej jeg ville ikke bringe emnet på banen. Så skulle det være, hvis der allerede

blev talt om det, så kunne jeg måske godt - ej, ved du hvad, det ville jeg sgu
nok foretrække ikke at gøre.

(Interviewer)
79. Ja okay haha. Synes du sådan, at sexlegetøj er blevet mere synligt og

tilstedeværende i samfundet?

(Interviewperson)
80.Ja.

(Interviewer)
81. Sammenlignet med for et par år siden for eksempel?

(Interviewperson)
82.For et par år siden ved jeg ikke. Men altså over en længere årrække som

sådan over ti år, så tror jeg da ja.
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(Interviewer)
83. Hvordan er det, at det er blevet synligt?

(Interviewperson)
84. Der er bare sådan mange virksomheder, som sælger det, og som folk kender.

Der er alle mulige - ja, altså du kan jo i dag købe sådan en julekalender med
sexlegetøj. Det tror jeg ikke rigtig, at man kunne for ti år siden. Måske, det ved
jeg ikke. Jeg tror bare, at det er blevet lidt mere normaliseret, men det er jo
ikke sådan, at man går rundt og ser en masse sexlegetøj i hverdagen.

(Interviewer)
85.Ja det ved jeg ikke. Altså nu er det jo for eksempel lige kommet på Wolt.

(Interviewperson)
86.Når ja, det er rigtigt.

(Interviewer)
87. Med den der sexlegetøjsbutik.

(Interviewperson)
88.Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er et rigtig godt eksempel.

(Interviewer)
89.Hvad synes du om det?

(Interviewperson)
90.Det synes jeg er lidt små-underligt haha.

(Interviewer)
91. Ja? Hvorfor?

(Interviewperson)
92.Jeg tror bare, det er sådan lidt mere sensationelt. Bare i forhold til Wolts

virksomhed haha. Jeg synes bare, det er sådan lidt åndssvagt. Det sidestiller
bare sexlegetøj med sådan helt basic hverdagsting. Sådan at bestille en pizza.

(Interviewer)
93.Hmm. Og det synes du ikke, at det er?

(Interviewperson)
94.Ej, jeg synes alligevel, at det er i en anden sfære.

(Interviewer)
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95.Jeg kan også godt forstå det, for man kan vel godt forestille sig, at der sidder
en person, der bare forsøger at bestille en pizza, og så dukker der
ligepludselig en eller anden sex-shop op, og det kan være lidt
grænseoverskridende måske.

(Interviewperson)
96.Ja, det tror jeg da virkelig, at det kunne være… Hvis man er 13 år, og man skal

ind og bestille en pizza og så - haha.

(Interviewer)
97. Ja haha. Føler du, at det vil være en positiv ting, hvis sexlegetøj bliver mere

udbredt i samfundet?

(Interviewperson)
98.Ehm nej. Eller jeg ville ikke sige, at det ville være noget negativt heller.

(Interviewer)
99.Det er bare neutralt?

(Interviewperson)
100. Ja. Jeg tror bare, at jeg ville synes, at det er neutralt. Jeg tror ikke sådan, at

folket har et undertrykt behov for at bruge sexlegetøj. Men måske… Det er da
bare fedt, hvis folk bruger sexlegetøj noget mere, og de har lyst til det. Men jeg
tror også, at der er mange, der ikke har lyst til at bruge det lige nu.

(Interviewer)
101. Mhm. Men ehm, i hvert fald efter min opfattelse, så er det jo sådan, at det i

hvert fald er et emne, som er ret tabubelagt hos ret mange mennesker, så det
måske ikke er alle, der ligesom får muligheden for at overveje at benytte det.

(Interviewperson)
102. Altså hvis det leder til bedre sex mellem folk, så ville det da være en god

ting. Helt sikkert. Og der sidder da sikkert også nogle, som på grund af at det
er tabubelagt, måske ikke gør det. Vælger ikke at gøre det. Som måske har
tænkt over det, men ikke rigtig tør sige det til deres kæreste eller sådan noget.

(Interviewer)
103. Ja.

(Interviewperson)
104. Så jo, det er vel en positiv ting, hvis flere folk begynder at anvende det, og

godt kan lide det.
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(Interviewer)
105. Har du talt med nogle eller oplevet, at der er nogle, der ser ned på

sexlegetøj. På brugen af det?
106.

(Interviewperson)
107. Hmm. Nej. Jeg har ikke oplevet det.

(Interviewer)
108. Nej? Alle synes bare, at det er fedt?

(Interviewperson)
109. Nej, men det kommer jo også tilbage til, at man… altså jeg har jo ikke

snakket med super mange om det specielt ikke rigtig nogle af mine
drengevenner.  Og altså måske er der nogle af dem, som synes det, men det er
aldrig rigtig blevet drøftet.

(Interviewer)
110.Nej okay. Hvis du nu kunne vælge tre ord, som du forbinder med sexlegetøj,

hvilke tre skulle det så være?

(Interviewperson)
111. Hmm. Tre ord?

(Interviewer)
112.Ja.

(Interviewperson)
113.Hmm. Nyt. - Ej det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme på tre.

(Interviewer)
114.Bare lige tænk over det.

(Interviewperson)
115.Okay jeg kan godt sidde og tænke over det. Ej det kan jeg altså ikke komme

på. Der popper ikke nogle ord op.

(Interviewer)
116.Overhovedet ikke?

(Interviewperson)
117. Nej haha.
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(Interviewer)
118.Nå haha. Det er i orden. Har du noget slutligt at sige?

(Interviewperson)
119.Ellers tak.

(Interviewer)
120. Så siger jeg mange tak.

(Interviewperson)
121.Selv tak.
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