
Bilag 3 - Joan Ørting
(Interviewer)

1. Hvilke fordomme og holdninger hører du mest i forhold til sexlegetøj?

(Ekspert)
2. Jeg tror, at de fordomme jeg mest hører, de kommer fra mig selv. Altså det er

nok mig selv der har en lidt sådan, at nu er det blevet så stort det med
sexlegetøj - årets firma med Sinful for et par år siden, der er aldrig blevet købt
så meget sexlegetøj som nu. Jeg forstår udmærket, hvorfor det bliver gjort, jeg
har det bare sådan personligt, at det der med det er en hurtig måde at undgå
at lære noget med hænderne. Altså jeg synes det er lidt ærgerligt, for jeg vil
egentligt sige, at nu har jeg levet her 61 år på jorden og har været igennem
sexualitet i 61 år og mødt mange mærkelige forskellige mænd, og jeg kan
huske, allerede dengang jeg var ung, at dengang i 70'erne der tog mænd ikke
engang rigtigt om deres pik, inden de tog den ind i kvinden. Altså de gjorde
den ikke rigtig stiv, den fandt selv vejen ind, ikke fordi der er noget galt i det,
men hele det der med, at der ikke er blevet rørt rigtigt eller særligt meget, det
er ligesom om mænd og kvinder ved ikke, hvordan man går på opdagelse i en,
hvad vi end skal kalde den; yoni, fisse, vulva, vi har ikke rigtigt et navn for det,
vi er stadigvæk fremmedgjorte for det forhold til vores køn. Og jeg ser også
sexlegetøj og fortalt mange gode ting om det, men kan også sige mange ting
om det, hvor det er en fremmedgørelse, altså en måde egentlig at undgå rigtigt
at lære, hvordan man går på opdagelse med hænderne i en yoni. Der er rigtig
mange mænd, som ikke rører kvinder med deres hænderne og det er faktisk
det frækkeste, det mest sexede og det mest lækre, det er når en mand
opdager og åbner ‘den lille rose’. En kvinder er jo lukket indtil hun bliver åbnet.
En kvinde skal åbnes på sin mund, sit hjerte, sin yoni eller vulva kunne jeg
også sige, før hun er parat. Det der så sker med sexlegetøj, det er lidt ligesom
en fremmedgørelse, hvor at der er noget plastik, noget elektrisk der vibrerer i
stedet for de kærlige hænder, de frække fingre, dem der går på opdagelse,
dem der åbner hende, dem der rør ved hende, og hvordan er det her?,
hvordan er det her?, hvordan er det, hvis jeg gør sådan?, hvordan er det med
dit venusbjerg, hvis jeg massere dit venusbjerg?, trykker ned. Altså det der
med der så er et redskab mellem hænder og kønsdel, det synes jeg personligt,
at jeg jo ikke er sådan “wuhuu sexlegetøj”. Selvom jeg udemærket godt kan
se, at det også er en oplagt mulighed for at lege. Også fordi at sexualitet er
blevet så alvorligt - hvide soveværelser, bord der og sengebord der, kedeligt
lys og ingen kulørte lamper, ingen drinks, ingen musik, altså det hele er bare
sådan: nå, nu skal der haves samleje. 6 minutter gør danskerne det på ifølge



nye tal i en stor undersøgelse. 6 minutter med forspil halv elleve om aftenen,
så der er jo ikke meget leg og der er jo ikke noget god erotik uden leg. Altså
man skal virkelig være dygtige til at lege, man skal være dygtige erotisk, altså
kunne grine og lege og lave sjov og lave spil og sådan noget der. Og der er
sexlegetøj jo legetøj, og jeg kan godt se, at en måde man kan lege på er: “nu
skal vi prøve denne her, nu skal vi lege”, kan jeg udmærket godt se, og det er
da også godt. Det er godt det der med: “ej nu skal vi gøre noget godt og
frækt”. Det er bare lidt ærgerligt, at mange ikke har lært, hvordan man
ordentligt rør ved en kvinde.
(Interviewer)

3. Hvad med på et individuelt plan? Hvis man nu ikke skulle bruge sexlegetøj i et
forhold, men som et alene-menneske. Er det så samme holdning du har der om
sexlegetøj, at man burde bruge hænderne frem for sexlegetøj?

(Ekspert)
4. Først og fremmest hænderne. Rigtig mange unge piger i dag kan ikke bruge

hænderne, de aner slet ikke, hvordan man rører ved sig selv. Altså det bliver
igen den der fremmedgjorte, at man skal have fat i den vibrerende genstand
nede i skuffen og det bliver også meget mekanisk. Altså jeg kan slet ikke få
orgasme af sexlegetøj, det kan jeg sagtens med hænderne, munden eller
pikken. Men lige præcis sexlegetøj kan jeg ikke, jeg har aldrig fået en orgasme
af et sexlegetøj. Fordi det er statisk og det feminine er ikke statisk. Det
feminine er dynamisk, hvor det maskuline er statisk, hvis en pik skal komme.
Altså det samme, det samme, det samme, altså det statiske. Hvor de feminine
er dynamisk og skal skifte lidt, så skal der lige gøres lidt sådan, og så skal der
lige gøres lidt sådan her. Sexlegetøjet er statisk selvom man kan have
forskellige intensiteter på sexlegetøjet. Derfor interesserer det mig ikke. Så
skal det selvfølgelig have… Så skal manden være dygtig til gøre det sådan der,
men det er også for hårdt i virkeligheden. Der er jo ingen følelse i den ende af
et sexlegetøj. Lidt ligesom hvis en mand skal have en strap-on, så er det jo
svært for kvinden at mærke, hvor hun rører ham oppe i numsen, der er det jo
også smartere med nogle hænder op i numsen på ham, hvis det er det der skal
foregå. Jeg kan godt se at situationen, hvor han overgiver sig og hun tager
ham er frækt i sig selv, men samtidig ved man ikke, hvor man rammer. Så er det
bare ideen, altså selve det psykiske i at overgive sig og hun tager ham.

(Interviewer)
5. Hvad med på et samfundsmæssigt plan, er det sådan en holdning der har

ændret sig over et stykke tid?

(Ekspert)



6. Da jeg var ung var der ikke rigtigt noget sexlegetøj, det talte man ikke om. Det
første hed en jomfrutrøster, det var sådan en i 70’erne, man hørte om et
massageapparat, man kaldte for en jomfrutrøster. Jeg kan godt forstå
revolutionen omkring det feminine, altså det der med at kvinder overhovedet
har en sexualtet, og det synes jeg jo er godt med sexlegetøj. Jeg synes det er
godt, at kvinder lærer at få en orgasme. At veninder har skubbet veninder lidt
til at sige: “prøv at køb den”, “prøv at køb den der kanin” og “prøv den dér” og
det synes jeg er super godt, at kvinder går på opdagelse i deres egen
sexualitet og har en seksualitet som et seksuelt væsen. Jeg synes det er super
godt, at alle kvinder kan blive orgastiske og være en del af den “loge” med
orgastiske kvinder, det er jo ærgerligt ikke at opleve orgasme. Det er en god
måde, at gå på opdagelse i sig selv på. Men det er bare ærgerligt, hvis man
misser også at kunne røre sig selv. Før har man måske mere brugt bruseren,
altså kvinder har gået ud og brugt bruseren sådan ikke? Men den er jo også
statisk, så den har jeg heller aldrig kunnet få en orgasme af. Derfor er vi jo
også forskellige seksuelt, det der med at nogen er statiske og kan bruge
bruseren, hvor andre skal have mere tryk og forskellig dynamisk variation.

(Interviewer)
7. I forlængelse af det du siger, mener du så, at sexlegetøj har været med i

kvindefrigørelsen og skabe seksualitet til kvinder?

(Ekspert)
8. Ja og det med at tale om seksualitet med veninder og anbefale sexlegetøj til

hinanden. Altså lidt hjælpe hinanden og overhovedet have snakken. Jeg kan
huske første gang, jeg tror jeg var 14 år, så sagde jeg engang til en veninde,
det var i 1974, der sagde jeg sådan: “ved du hvad onani er?”. Jeg havde læst
ordet på en avis eller sådan noget der, hvor hun sagde: “Ja det er sådan noget
ludere gør”, kan jeg huske hun svarede og så snakkede vi ikke mere om det.
Men hele det der med, at man ikke talte om det, at det var privat det der med
onani og masturbation. Det var meget hemmeligt at kvinder gjorde det, og hvis
man lavede undersøgelser dengang, var det kun halvdelen af kvinderne der
gjorde det. I dag vil man jo nok sige, at 85% af kvinderne mastuberer. Det har
jo hjulpet det der, at vi er begyndt at tale om, hvad vi bruger, og hvor tit bruger
du den? Det er ikke så hemmeligt, og vi skammer os ikke på samme måde. Det
er kun godt at have et erotisk liv alene.

(Interviewer)
9. Så der er altså sket en udvikling til, at man godt må snakke om det?

(Ekspert)



10. Ja helt sikkert og det er normalt at tage med ind over en grænse. Selv
grænsetolderen kunne få fat i en. Altså når man er ude at rejse, tager man sin
rejsevibrator med. Men der er også en a�ængighed, altså det der med at
kæresten skal have fat i vibratoren for at hun kan komme. Så skal han ligge
med hendes vibrator om aftenen og give hende en orgasme, fordi hun ikke
kan bruge hans tunge eller hænder. Hvis man bruger vibratorer ret meget, så
vil ens følelegemer i klitoris trække sig. Jeg har en kollega, hun er sexolog og
er meget dygtig i kvinders seksualitet. Hun havde et helt år, hvor hun ikke
kunne få orgasme, efter at have brugt sexlegetøj, fordi at føle legemerne
trækker sig tilbage. Det gør de fordi det er så voldsomt, der er 8.000
nerveender i en klitoris - dobbelt så mange som et pikhoved. Det vil sige, at
man laver den der rigtig hårde intense vibration, så trækker følelegemet sig og
så kan man slet ikke komme. Det er en af de skader der kan komme, at man
bliver for ufølsom, og at man bliver a�ængig.

(Interviewer)
11. Så det kan have konsekvenser for kvinden, at bruge sexlegetøj, på deres

fremtidige evne?

(Ekspert)
12. Ja, altså de vender sig til at det er så voldsomt, altså den der intense vibration,

at det skal være så heftigt, at der ikke er nogen mand, der kan give dem
orgasmer, fordi hans tunge er for blød eller hans hænder eller egne er for
bløde.

(Interviewer)
13. Er der nogle andre konsekvenser, som du sætter sammen med sexlegetøj?

(Ekspert)
14. Så er det, det der med at mændene heller ikke lærer, hvordan en yoni, en

vulva skal åbnes. Altså hvordan man rører en kvinde. Jeg tror rigtig mange
mænd ikke aner, hvordan man åbner op i vagina. Altså en vagina skal åbnes,
det er det inderste. Der er også en masse ord vi skal lave om f.eks. skamlæber,
skamben om til kønslæber og kønsben. Vi skal heller ikke sige skede mere, vi
må finde nogle ordentlige ord til det. På latin hedder det jo vagina og op i
vagina skal mænd lære at bruge deres fingre. Mænd skal lære at åbne vagina,
inden han putter sin pik ind i hende. Det der med at putte en dildo op, er lige
så dårligt som bare at putte en pik op. Man skal finde ud af, at en vagina kan
være lukket flere steder. Der skal man op og røre og åbne ved at røre med sin
finger, der hvor det er lukket. Han skal op og lære, at finde G-punktet i hende.
Han skal simpelthen være en kunstner, hvor hun kan få orgasme så let, bare



ved at han rører indvendigt ved hendes G-punkt. Det med bare at putte en
dildo op og kører sådan ind og ud, så skal man have et “sexfantasi-mind”. Altså
en fantasi om, at han bruger sin hånd og energi på at bevæge dildoen. Jeg er
selv meget til krop og sanser, og nu har jeg lige lavet den bog om vores
forskellige seksualiteter, og hvad vores seksuelle identitet er. Jeg har delt
seksuelle identiteter op i 5 erotiske sprog, som også er titlen på bogen. Vi er
nemlig forskellige med vores seksualiteter og i bogen nævner jeg, at vi har én
primær og to “vinger” (sekundære). Vi har f.eks. 60% af vores seksualitet fra
den primære og 20%+20% fra vores to vinger. Dem med sexfantasier kan godt
lide, at købe en ordentlig stor dildo og tanken om at skulle kneppes med
denne store dildo. Folk der har romantik som seksualitet, eller folk der har
polaritet, eller folk der har krop og sanser som seksualitet, er det jo ikke
sikkert, at sexlegetøj af plastik er noget for dem. F.eks. folk der er
romantik-seksuelle, de bliver ikke tændt af: “skal jeg lige tage denne store fede
lilla dildo og give dig en omgang?” Det er jo ikke sådan noget der tænder en
romantikker. Jeg er mere romantisk og lidt mere ovre i det kropslige. Jeg er til
det der hedder “energisex”, altså ovre i maskulin-feminin tiltrækningskraft med
plus og minus. Jeg kan godt lide at være ovre i det feminine og mærke, at han
er maskulin. Der er ikke så meget med sexlegetøj ovre i den afdeling, hvor jeg
selv bor. Det vi så godt kan lide er, at hvis manden får lyst til at købe sexlegetøj
og være frække sammen, så er det fede ved det, at kvinden får
opmærksomhed. Fordi det øjeblik… og der tror jeg,at selvom man har
romantisk eller kropslig/sanselig seksualitet, så kan man godt lide
opmærksomhed der ligger i, at han skal afprøve noget på en. Man ligger der
med spredte ben og han er sådan “hvordan virker det?”. Altså man får hele den
der energi og det med at man gør noget sammen, og er frække sammen gør jo
også noget godt. Så der er mange fordele og ulemper synes jeg. Der er
fordele og så er der noget, hvor vi skal sætte spørgsmålstegn ved, at det
måske ikke er for os alle. Men opmærksomheden ved at lave en erotisk aften,
hvor der skal afprøves noget nyt legetøj er selvfølgelig en fræk aften med
massere af opmærksomhed. Altså vi ryster posen og gør noget andet.

(Interviewer)
15. Nu hvor vi snakker omkring kønnene, er der så nogle forskelle på, hvordan det

bliver anskuet eller brugt af de forskellige køn?

(Ekspert)
16. Altså det der med sexlegetøj til mænd? Jeg tror mænd bruger sexlegetøj, når

de er alene f.eks. buttplugs. Ligesom at mænd godt kan lide at se porno alene,
hvor kvinder godt kan lide at se porno med deres kæreste og gøre det til
noget socialt. Mænd er lidt mere private med porno, hvor det er sådan noget



man gør alene og det samme med sexlegetøj som buttplugs i numsen. Jeg tror
mænd anser sexlegetøj som noget man gør med kvinden.

(Interviewer)
17. Hvorfor tror du at det er sådan? Altså at mænd gør det lidt mere i skjul.

(Ekspert)
18. Jeg tror der ligger så meget skam både for mænd og kvinder om seksualitet.

Helt tilbage fra stumfilm med, at vi ikke taler om seksualitet i parforhold. Vi kan
godt sidde med vores veninder i dag og snakke om, at det er lidt kedeligt
derhjemme eller jeg kan godt lide at få orgasme på den måde. Altså vi kan
godt tale indbyrdes os kvinder, men parforholdet i sig selv, kan vi ikke snakke
seksualitet og det er derfor vi laver det samme fra A til B. Altså statisk kedeligt
6 minutter. Hun skal nå at komme på de 6 minutter og han skal nå at komme
på de 6 minutter. Det er jo simpelthen virkelig virkelig kedeligt ikke? Hvorfor
gør vi så det? hvorfor laver vi bare det der knep ind-og-ud i stedet for at gå på
opdagelse med hinanden og ryste posen. Det gør vi fordi vi ikke kan
kommunikere om sex. Vi spørger ikke hinanden, “hvorfor har du sex?”,
“Hvorfor har vi egentlig sex?”, “hvad får du ud af sex?” eller “hvad føles tungt i
det vi laver? og hvad føles godt?”, “hvordan er vores nuværende sexliv?”,
“hvem er det egentlig der tager initiativ? fungerer det?”, “hvad gør vi så efter?”,
“hvad er vores erotiske identitet i virkeligheden?”. Vi kommunikerer ikke om
sex, fordi vi skammer os så meget og mænd de bruger ikke sex, de skjuler jo,
at de ser porno. Når hun så går i brugsen i 25 minutter, så er det tid til at se
porno, så har de 25 minutter, og han skammer sig over at se hardcore porno.
Det er jo skide ærgerligt, for han kunne jo bare sige: “Jeg trænger til at stene
lidt med noget porno en times tid”, hvortil hun svarer: “det kan jeg egentlig
godt forstå, jeg er egentlig også bare lidt bimmelim i hovedet, så jeg går en tur
og hører noget podcast”. Altså det der med at det er ok i stedet for at manden
skammer sig, fordi han bliver “dømt”. Også det der med at han skammer sig
over at putte en buttplug i numsen i frygt for at fremstå feminin. Hans egen
skam som dømmer ham som homoseksuel eller sådan noget. Vi er jo bange
for at blive dømt af andre og blive skammet ude. Så i stedet lader vi være med
at tale om sex. Vi siger ikke sådan noget som: “Ej jeg tænder vildt på, at du
giver finger sådan og så gør du lige sådan efter, og så tænder jeg vildt på, at
du siger de der ting til mig”. Det er svært for os at snakke om, fordi vi har sådan
en “rolle”.

(Interviewer)
19. Hvad tænker du der kan ligge til grund for dette? Er det samfundets normer

der har gjort sex til noget man ikke snakker og eller som mand så bliver du set



på som svagere, hvis du godt kan lide det, det og det (henført eksempler i
tidligere svar) er det det normative i samfundet der gør det ikke er noget vi
snakker om?

(Ekspert)
20. Ja altså vi er så bagud med sex. Altså det kan godt være man tror vi er foran

fordi der er nogle plakater med nogen der spiser is på en fræk måde men det
er jo penge og reklamer, sex sælger.
Men lige netop i at parforhold hvor det er vigtigt at have et livligt sexliv
så kræver det samtale. Vi har en mute hvor man siger “man skal heller ikke tale
sex ihjel”, vi er ikke engang startet. Hvor kommer det overhoved fra, amen man
skal jo heller ikke tage at magien ud af sexlivet, hvilken magi, vi kan ikke tale
om noget der ikke er. Vi undskylder med gamle værdier om hvorfor vi ikke skal
snakke om sex, men faktisk bare det at tale om sex skaber lyst. Altså vi vil
kunne tale om sex også gå direkte ind om bolle bagefter, fordi vi bliver
ophidset af at tale om det og stille hinanden spørgsmål (hvis du skulle sige 3
ord om din sexuallitet, hvad skulle det så være? hvis de sexualitet var et dyr
hvilket dyr ville det så være? Hvor er det frækkeste sted jeg kan røre ved dig?)
Alle sådan nogle ting dem gør vi jo ikke, og vi kunne have det mega sjovt med
at gøre det. I min bog beskriver jeg 100 spørgsmål man kan stille hinanden,
fordi vi har intet sprog. Vi har intet sprog, vi ved ikke hvilke ord vi skal bruge. Vi
har kun ordet liderlig. Hvor siger vi overhoved? siger vi pik, fisse kusse, mis? Vi
har ikke et sprog og vi tør ikke sige det, det er for vildt at sige sådan nogle ord.
Selvom vores kæreste ville elske hvis vi gjorde det og sagde “jeg har virkelig
brug for hvis du knepper mig nu” men det gør vi ihvertfald ikke. så kan det
være vi går i bad på et tidspunkt vi ikke plejer eller så fortolker vi sådan når
han går i bad kl 20 og går halvnøgen igennem stuen, måske det er fordi han
har lyst? så vi fortolker, vi er på overarbejde, vi kan ikke sige det vi har lyst til,
eksempelvis jeg vil tages sådan eller jeg har en vild lyst.

(Interviewer)
21. i forhold til sexlegetøj, nu har vi snakket i en parforholds sammenhæng men

hvis vi sætter fokus på en mere individuel oplevelse også erne fokus fra
sexlegetøj og fokusere på det at opnå orgamsme hver dag, eller i hvertfald
reglmæssigt, hvilke fordel har det både fysisk og mentalt?

(Ekspert)
22.Masterbation kan blive en a�ængighed, altså det kan også bliver for meget.

Jeg tror det er meget godt at opdage, hvor tit har man egentlig lyst til en
orgamse, som kvinde er det jo ofte ikke hver eneste dag. Hvis jeg er alene og
single, hvor mange dag er der så mellem min lyst til orgamse, hvad er mig?



fordi det kan man godt bliver forvirret over når man har en kæreste fordi man
ofte følger hans tidslinje, altså hans behov. Han har måske lyst hver 2. dag og
jeg har hver 3. er det som et kompromi eller er der en der fylder mere en den
anden. Det er meget godt at finde ud af når man er single, hvor mangle dag
går der før man har lyst til at masterbere, hvad vil ens krop gerne have. Men
mænd er det jo tit hverdag, særligt unge mænd er det tit om aftenen at de
falder i søvn med pikken i hånden. Men jeg tror med unge mænd er det en
måde at falde i søvn på. Inden for det der hedder TAO, kineskisk sexologi
videnskab, taler man om at man skal dividere sin alder med 5 fordi det taget
nogle dage for en mand at producere sædceller, særligt når man kommer op i
alderen, da det faktisk kan gå ud over hans indre organer fordi det er et stort
arbejde for en mand at lave sæd og kommer han hverdag går han altid rundt i
sådan en tømmermænds ros, altså lidt træt. altså sexuallitet er en kæmpe
energi man kan arbejde med, nu kan jeg godt selv lide at arbejde med tantra
(energi) altså hvor meget energi kan man få ud af sexualitet og hvor vildt kan
det egentlig blive når man fylder hele kroppen med sex og ikke hele tiden
fokusere på trekanten (underlivet) mellem benene, så oplever man ikke det
helt store sus. Man skal lærer at fylde fingerene med sex, hele kroppen skal
helst fyldes med sex, sådan at man bliver blæst helt bagover, så kroppen bliver
et sexorgan, så man kan få orgasme over hele kroppen, og begynde at arbejde
med sexualitet på den måde som er kæmpe fantastisk. Jeg synes man skal
være klog og bevidst omkring seksualitet og hvordan man arbejder med
energi. Alle unge mænd skal kunne lærer ikke at komme, altså de skal kunne
holde længe. Alle skal sætte ambitioner om at være en god elsker og for at
være en god elsker som mand, så bliver man nødt til at kunne holde, og kende
sin egen point of no return. det med at have kontrol over sin pik og sin krop,
det er så vigtigt

(Interview)
23.Så mange har måske en alt for simplificeret blik på sex, i forhold til du fortæller

at det ikke kun er noget der foregår mellem benene?

(Ekspert)
24.Altså ja, tager man for eksempel porno, hvor man bare sidder og kører med

pikken, så bliver man en dårlig elsker. fordi man ser noget, som går op til
hjerne også kommer man. Det er en kæmpe forskel også den følelse efter at
komme slet ikke har samme effekt, når man ryster og bliver slået helt bagover.
Der kommer en tomhed efter pron, man kommer også er det tomt, ingen Love
og ingen connection. Jeg synes det der med at det er godt med TAO i forhold
til mænd.



(Interviewer)
25. Hvad med kvinder i den sammenhæng, gælder det samme med kvinder?

(Ekspert)
26.Nej, men det der sker med kvinder, hvis manden altid skal komme er der det

samme mål og dermed også den samme færgerute. nogen gange er det godt
hvis man aftaler i dag handler det ikke om at komme, i dag handler det og at
lege og at være nysgerige i dag skal vi være totalt horrny. Og have andre
intentioner i stedet for det altid skal handle om at jeg skal tømme mig i dig eller
jeg skal have en klitotri orgasme af dig.

(Ekspert)
27. Jeg er meget mere til brug olier eller en er, end en stor plastik ting som

minder og en pik mellem benene. Eller sexuallisering også ved camsex (ornani
på video) det handler også meget om sexlegetøj, altså kvinder sexuallisere sig.
alltså en sexualisering af sexlegetøj også fordi at manden nogle gange vil have
det, særligt hvis han har en lille pik, en mand der har en stor pik han bruger
sjældent sexlegetøj. Men mænd med små pikke er mere optaget af det, de tror
at kvinder vil have den her store ting, men måske passer hans pik måske i
virkeligheden ret godt til hende, men det kan også være sjovt med en stor pik.
men jeg tror at mange mænd med en lille pik ikke kan leve op til prono
standarten med en stor pik også er det han kompensere med at købe
sexlegetøj til hende, altså han vil gerne gøre hende glad.
Samtidig kan jeg godt se at det kan være sjovt at at have en æg (lille vibrator)
som man kan bruge sammen, hvor manden kan kontrollere den eller en stor
dildo op, altså det er da en meget sjov kombi. Men så er det også ærgerligt
hvis man bliver a�ængig af den stor dildo i stedet for hans pik, det ville være
super ærgerligt og jeg tror også det er mange mænd der får det en lille smule
dårligt når kvinden siger når men jeg skal lige have min vibrator ellers kan jeg
ikke komme, altså det ville gøre ondt i mig.

(Interviewer)
28.Vi har også prøvet at komme ind på hvilke fremtidige konsekvenser der kan

være ved brug af sexlegetøj, sådan i form af en individualisering af sex og som
du har været inde på mindre følsomhed og en mangel på en fuld sex
oplevelse.

(Ekspert)
29.Ja selom der er noget meget sjovt ved den connection ved, at nu holder jeg

den her ved dig også gør den noget på dig. Men det øjeblik hvor man går ind i



sin egen verden og i sin egen fantasi… Det er ligesom to måder at have sex på.
Der er den måde hvor man går ind i sin egen verden og fantasi også måder en
eller anden der kan kneppe mig hårdt, så kan jeg ligge under hovedpuden og
fantasere om det, altså at det er en badboy der knepper mig hårdt. eller vi kan
have en sexualitet hvor vi er mere connected, der hvor den handler om at
kigge hinanden i øjnene og jeg er sammen med dig, den der samhørighed og
man kan selvfølgelig bruge sexlegetøj på begge måder. Man kan både lave
den der hårde fantasi men man kan også connecte ved at man har øjenkontakt
mens man benytter den.

(Interviewer)
30. Altså kan man kan formode at sexlegetøj bliver mere normaliseret og udbredt,

det er ihvertfald den trend man kan se fortiden?

(Ekspert)
31. Ja og det her med VR bliver jo en kæmpe ting. Det bliver også vildt jo, at man

kan få slikket pik virtuelt eller slikket fisse alene, altså man kan se en der går
ned på en. Det bliver jo vildt det der

(Interviewer)
32.Har du egentlig nogle andre ideer om, hvordan sexlegetøj kan komme til at se

ud i fremtiden?

(Ekspert)
33. Jeg tror det bliver meget porno agtigt, hvor det så bare kommer på kroppen,

altså vi kan mærke porno og jeg tror det kommer til at være meget omkring
det visuelle.

(Interviewer)
34. Hvad tror du det kan gøre ved samfundet?

Altså tror du det kan have nogle konsekvenser hvis alle folk begynder at bruge
sexbots?

(Ekspert)
35. Altså på en måde tror jeg, det bliver ret godt, at alle begynder at tage ansvar

for deres sexualitet, jeg synes at det er vigtigt vi alle sammen individuelt finder
ud af hvad vores sexualitet er og at vi går på opdagelse i vores sexualitet, altså
det synes jeg overhoved ikke der er noget galt med. Jeg synes det er super
godt i stedet for sex bare foregår i et parforhold. bare det at kunne kende sin



egen sexuellitet synes jeg er en kæmpe ting, det er godt at være nysgerrig
sexuelt, det er godt at gå på opdagelse sexuelt og at man gør det individuelt,
altså man går ikke og venter et halv år hvis man ikke har en kæreste. altså gå
på opdagelse og blive glad for man bliver glad af det. At have en levende
sexliv

(Interviewer)
36.Så du ser den positive version af fremtiden?

(Ekspert)
37. Nej der også den nervøsitet omkring at vi forsvinder. det er også det porno gør

i dag som er kæmpe stort. Der er 3,5 milliarder mennesker der ser Pornhub
hver eneste dag, kun Pornhub så er der også alle de andre pornokanaler, det
er altså halvdelen af verden, så er der børn og gamle de ser nok ikke også ser
kvinder mindre, så det er stort set alle mænd i hele verden som ser pornohub
hver eneste dag.
Men hvad kan så være farligt ved det? hvad kan være dårlig ved at se alt det
her porno og det at man starter virkelig ung men alt det her prono. Det er at
man mister de 5 sanser, man mister evnen til at kunne connecte med et
levende menneske. Lige pludselig så ved man gud hun har en ånde ud af
hendes mund, ej hvor er det mærkeligt, hvis jeg sætter næsen ned i hendes
hovedbund, gud så er der faktisk en duft, eller gud det er en rigtig kvinde krop
og den er lidt fugtig, hvad gør jeg ved det? Hvad gør man ved en rigtig krop,
hvad gør man ved en kvinde, hvad gør jeg ved en der har behov. hvad gør man
ved et menneske som har behov. Et menneske der siger nogle lyder og et
rigtig menneske. Vi kan altså lige pludselig ikke finde ud af det med hinanden.
Vi tør ikke hinanden, det er for vildt at gøre det med et rigtig menneske. men
vil være så nervøs og usikker fordi vi kun bruger den visuelle sans.

(Interviewer)
38. Så man vil kunne forestille sig at det du snakker om nu vil blive større i

fremtiden, altså vi vil blive mere adskilt for hinanden?

(Ekspert)
39. Ja, jeg er lidt nervøs for det der fordi det ser også sådan ud nu. Piger og fyre

har svært ved at mødes og gøre det i virkelighedens verden og den måde man
som single dater på hvor det nogen gang bare er hurtigt, så bliver det meget
porno agtigt. fordi hvad skulle det ellers være? vi har ikke lært det andre steder
fra. Man kan i dag ikke gå ud og hører et foredrag om sex. Man kom som par
ikke tage på aftenskole for at få inspiration, det kan man ikke, det er ikke noget
der eksisterer. altså jeg er derude en gang imellem med det er ikke særlig



meget. man kan ikke rigtig finde inspiration ud over porno og måske fra
paradise hotel og lignende programmer, måske fra sexscener i film med de er
også lidt mærkelige og heller ikke ærlige og ægte. Så vi bliver dårligt
informeret omkring sexuelitet og vi bliver dårlige elskere af at se prono og
bruge plasktisk vi disconnecter (adskiller) os fra hinanden. vi ved ikke hvordan
man skal gøre ved et rigtigt menneske.

(Interviewer)
40. Det koalition mellem prono og dne effekt den her, ville du også mene at det

kan være det samme med sexlegetøj i nogle sammenhæng?

(Ekspert)
41. Ja, det synes jeg. det kan gøre det der med at vi bliver så selvtilfredse og det

bliver så den eneste måde vi kan finde ud af at mærke noget på. når en mand
så fx. bruger fingrene eller tungen til at prøve at få en kvinde til at komme så
kan man blive nødt til at fake fordi vi er vant til at komme at strøm (statisk
vibration), så vi kan ikke længere komme og vi tør måske heller ikke komme
sammen med et ægte menneske. Det er noget med hvordan forholder man sig
til at rigtigt menneske, det er det der bliver udfordringen og faktisk allerede er.
Vores behov bliver forskellige der er i dag også flere kvinder der er sammen
med kvinder og mænd der er sammen med mænd, selvom de ikke er
homosexuelle. Så har mange heller lyst til at være sammen med en fra sit eget
køn, fordi det kan man bedre finde ud af.


