
Basisprojekt 3

3. semester - efterår 2021

Eksamensgruppe nr. og HOLD (A/B/C):

V2124809501 (Hold B)

Projekt(arbejds)titel:

Sexlegetøj

Gruppens medlemmer:

Oliver Degn Andersen

Karoline Brask Pedersen

Juri Rüegger

Vejleder:

Ole Monrad



V2124809501 RUC

Abstract

This paper seeks to examine the phenomenon of sextoys from a

hermeneutic-phenomenological point of view. The phenomenological investigation

investigates two adults, one male and one female, in an attempt to understand how

they experience sextoys. The paper views the findings of these conversations

through a macro lens of the historic and sociological context of which sextoys are

situated.

Furthermore an interview has been conducted with Joan Ørting, a famous Danish

sexologist, writer and lecturer. This interview puts the phenomenon in a new light,

and opens up for some of the consequences that sextoys can have on the individual

and on society as a whole.

A technological investigation takes place in order to understand the workings of the

phenomenon of sextoys as well as to examine which components and aspects of

sextoys may have a negative impact, be that on the individual or the climate.

Lastly, the prior findings will be discussed in order to elaborate on the issues that

surround sextoys today from a societal perspective.
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Problemformulering

Hvordan erfares sexlegetøj som et fænomen?

Underspørgsmål

1. Hvad er sexlegetøj?

2. Hvilke perceptioner har der været af vibratoren gennem historien?

3. Hvordan erfares sexlegetøj i dag i alderen 18-28?

4. Hvad er konsekvenserne af sexlegetøjs normalisering og hvordan kan

fænomenet udfolde sig i fremtiden?

Indledning og problemfelt

Dette projekt vil forsøge at give et indblik i de sociokulturelle omstændigheder, som

har ledt op til den normaliserede forståelse af sexlegetøj, som vi har i dag. Der vil

undersøges de historiske forudsætninger for denne normalisering af sexlegetøj,

samt hvilken sammenhæng sexlegetøj har haft med kvinders seksuelle frigørelse.

Den historiske og teknologiske undersøgelse vil tage udgangspunkt i vibratoren.

Normaliseringen af sexlegetøj er ny set fra et historisk perspektiv, og

konsekvenserne af teknologiens indvirkning er stadig relativt ukendte. Projektet vil

forsøge at afdække, hvordan sexlegetøj bliver opfattet i dag af forskellige subjekter,

subjekternes erfaring med fænomenet, hvorfor teknologien kan kritiseres og hvorfor

den imødekommes.

Ydermere vil der gennem en teknisk analyse være et særligt fokus på at udfolde

vibratoren. Vi har valgt at fokusere på vibratoren af 3 årsager:

- Vibratoren er mere teknologisk udviklet end de tidligere former for sexlegetøj.

Den er herfor mere interessant at undersøge fra et teknisk perspektiv end

eksempelvis en dildo.

- Vibratoren har en lang historisk udvikling. De forskellige brugssituationer, som

den har indgået i vil herfor kunne undersøges og være med til at forklare,

hvorledes den opfattes i dag.
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- Vibratoren er en af de mest normaliserede former for sexlegetøj (Wood et al.,

s. 196). Empiriske undersøgelser vil altså være væsentlig mere tilgængelige,

og vi vil have en langt større målgruppe end ved andre, mere niche, former

for sexlegetøj.

Tilmed vil vi gennem egen empiriindsamling - i form af et ekspert interview, to

erfaringsinterview og en spørgeskemaundersøgelse - undersøge og analysere,

hvilke mulige konsekvenser en normalisering af sexlegetøj kan have samt give et

bud på dens fremtidige udvikling.

Videnskabsteoretisk afsæt og afgrænsning

Projektet tager udgangspunkt i fænomenologien. Vi har valgt netop dette

udgangspunkt, idet vi ønsker at undersøge sexlegetøj fra et førstehåndsperspektiv.

Vi forsøger at forstå, hvorledes sexlegetøj erfares af subjektet i nutiden. Vi ønsker at

undersøge den historiske udviklingen af sexlegetøj, med særligt fokus på vibratoren,

og hertil hvordan denne udvikling resulterer i den nutidige forståelse af sexlegetøj.

Det er fænomenologien der bedst tillader denne type undersøgelse. Da

undersøgelsen tager udgangspunkt i en teknologi, kunne man have taget et

videnskabsteoretisk afsæt i postfænomenologien. Der er dog tre årsager til, at vi har

valgt at fokusere på fænomenologi frem for postfænomenologi:

- Projektet ønsker at anskue teknologiens relation til subjektet, og ikke hvordan

denne medierer subjektets omkringliggende livsverden. Vi har valgt at

undersøge sexlegetøjs relation til subjektet, da sexlegetøj, sammenlignet med

andre teknologiske innovationer, ikke transformerer noget i samme grad som

eksempelvis en smartphone. Det er derfor ikke sexlegetøjs medierende

effekt, men menneskets forhold til sexlegetøj, som vi ønsker at undersøge.

- Begreberne der benyttes i postfænomenologien, som Idhes 4 relationstyper

(Rosenberger and Verbeek, s. 13-19), er ikke optimale til kategoriseringen af

sexlegetøj, da det ikke eksplicit passer ind i en af disse kategorier, og den

postfænomenologiske analyse kan altså her komme til kort.
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- Fænomenologien er en meget ældre og mere udfoldet videnskabelig

tradition med flere forgreninger. Det giver altså os, som forskere, en større

bevægefrihed i, hvorledes vi tilgår projektet.

Inden for fænomenologien kan man tale om to hovedgrene, som udspringer af dens

grundlæggere; Transcendental fænomenologi (Edmund Husserl) og Hermeneutisk

fænomenologi (Martin Heidegger) (Sloan and Bowe, s. 8-9). Projektet orienterer sig

primært i hermeneutisk fænomenologi, da man her - til forskel fra transcendental

fænomenologi - arbejder med en forståelse af, at der altid vil være en forforståelse

når undersøgelsen udformes, og at vi ikke blot kan tilgå den fra et objektivt

udefrakommende synspunkt (Prasad, s. 185-187). Sexlegetøj er allerede indlejret i

sociokulturelle systemer i verden og med denne observation må vi erkende, at vores

forståelse eller erfaring med dette fænomen allerede er formet til en vis grad. Altså

har vi en forforståelse. Det er på baggrund af denne erkendelse, at en

hermeneutisk-fænomenologisk tilgang er valgt.

Vi har valgt at benytte os af Idhe’s to begreber fra postfænomenologien, som hver

især orienterer sig mod de førnævnte teoretikeres retninger navnligt henholdsvis

Heidegger (makroperception) og Husserl (mikroperception) (Rosenberger and

Verbeek, s. 16). Vi vil altså både fokusere på de omkringliggende omstændigheder,

som fænomenet er, og har været indlejret i (makroperception), samt hvordan

fænomenet erfares af individet (mikroperception). Disse to begreber er ikke

isolerbare, og der vil derfor være fokus på begge, men projektet vil lægge størst

vægt på makroperceptionen for at forstå de mange omkringliggende historiske

faktorer, som former den nutidige forståelse af sexlegetøj.

Det hermeneutiske begreb lægger op til en undersøgelse af den forforståelse, som

ligger til grund for et subjekts erfaring med sexlegetøj. Projektet vil altså undersøge

de kulturelle, historiske og antropologiske dimensioner - makroperceptionen - som

danner rammerne for forståelsen af fænomenet. Samtidig vil den subjektive erfaring

med fænomenet - mikroperceptionen - også have sin plads i projektet og vil

udformes ved hjælp af empiriske undersøgelser i form af fænomenologisk

funderede erfaringsinterviews.
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Semesterbindingen

Metoder og teori STS

Projektets hoveddel forankres i Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Da

projektet tager udgangspunkt i fænomenologien, vil der være et fokus på den

empiriske undersøgelse for at få et indblik i individets erfaring. Denne empiriske

undersøgelse rammesættes af de metoder og teorier, som STS bringer med sig. Den

primære metode til at indsamle empiri vil være i form af semistrukturerede interviews

for at få et indblik i interviewpersonernes erfaring med fænomenet.

For at øge forståelsen for emnet vil den viden der videreformidles i projektet

desuden være delvis baseret på et ekspertinterview med Joan Ørting, en dansk

sexolog, forfatter og foredragsholder.

Et spørgeskema bliver benyttet for at få et nutidigt og kvantificerbart indblik i

sexlegetøjets brug i samfundet. Resultaterne fra spørgeskemaet gavner til

forståelsen af, hvorledes sexlegetøjs historiske og nutidige omstændigheder munder

ud i den nutidige forståelse af fænomenet.

Metoder og teori TSA

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) er projektets anden dimension og

benyttes primært til at belyse de tekniske aspekter af vibratoren. Herudover vil nogle

af TRIN-modellens værktøjer blive benyttet til at belyse de tekno-sociale aspekter af

teknologien, som eksempelvis sexlegetøjs udbredelse og de effekter som sexlegetøj

har på dets brugere og deres sociale systemer. Vi benytter os her specifikt af:

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer,

Trin 2: Teknologiens artefakter,

Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter samt,

Trin 6: Drivkræfter og barriere for udbredelse af teknologier.

(Jørgensen, 2020)
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Metodeafsnit

Interview

Til at forstå, hvordan vibratoren erfares i dag, vil projektet benytte interviews som

den primære empiri. Der ønskes at få en forståelse for interviewpersonernes

forståelse af sexlegetøj, og hvad det betyder for dem. Til den fænomenologiske

undersøgelse har vi valgt at lave to interviews med henholdsvis en mand og en

kvinde, som begge er indenfor projektets målgruppe. Vi har valgt dette, da vi

herigennem opnår et bredere indblik i fænomenet på tværs af kønnene, hvilket giver

projektet flere perspektiver på, hvordan sexlegetøj erfares. Da vi arbejder

hermeneutisk, vil interviewpersonernes forforståelser være interessante at tage i

betragtning og endvidere undersøge om denne forståelse ændrer sig under

samtalen.

Metodisk vil det semi-strukturerede forskningsinterview benyttes, da det ønskes at

interviewpersonerne selv kommer til orde og at en samtale omkring sexlegetøj skal

udspringe (Kvale and Brinkmann). Vi ønsker ikke at guide samtalen for meget for at

undgå at indgribe i interviewpersonens erkendelsesproces af de erfaringer, som

han/hun har i relation til sexlegetøj. Vi har dog nogle temaer, som vi vil have

afdækket angående fænomenet. Ligeledes vil det være nyttigt at have forberedt

nogle spørgsmål, hvorfra samtalen kan udfolde sig (Kvale and Brinkmann, s. 143-144).

Vi benytter en interviewguide inden for det fænomenologiske område for at sikre at

samtalen er produktiv (Vandermause and Fleming). Vores formål med det

semistrukturerede interview er at indhente beskrivelser fra interviewpersonernes

livsverden med henblik på at fortolke betydningen af denne.

Ydermere vil vi til udformningen af vores ekspertinterview med Joan Ørting ligeledes

benytte det semistrukturerede interview, dog med et særligt fokus på at få en

forståelse af fænomenet og de utilsigtede effekter, som eksperten mener, at

sexlegetøj og brug er en vibrator kan medfølge. Dette interview gennemføres altså

ikke med henblik på, at få et indblik i et individs erfaring med fænomenet, men for at

kunne trække på ekspertens viden på området i udformningen af projektet.
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Spørgeskema

Til trods for at emnet sexlegetøj bliver mere og mere normaliseret, er der endnu ikke

udlagt nogle teoretiske rammer for, hvorledes man bør tilgå emnet som forsker

(Döring 3). Denne erkendelse vil også sige, at der ikke er et stort vidensgrundlag at

tage fat i, når emnet skal undersøges yderligere og videreformidles. Derfor har vi

valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at få et stærkere

vidensgrundlag. Spørgeskemaundersøgelsen giver især et indblik i de forskellige

brugergrupper, der benytter sexlegetøj, og hvordan de forskellige gruppers

holdninger differentierer. Spørgeskemaets natur ligger op til en kvantitativ

undersøgelse, idet respondenternes svar kvantificeres, og mediet ikke muliggør en

dybdegående spørgsmålsstillen. Det er dog vigtigt at have for øje, at de spørgsmål

som respondenterne skal svare på er dybt personlige, og at forståelsen af de

individuelle spørgsmål ikke nødvendigvis resonerer ens hos respondenterne. Dette

faktum kan være vigtigt at have in mente både i udformningen, såvel som analysen

af spørgeskemaet, idet det ikke længere vil repræsentere objektive fakta, men

subjektive svar som må fortolkes.

TRIN-modellen

For at skabe et billede af, hvad en vibrator består af, og hvordan den fungerer, vil

projektet indeholde en teknologisk analyse. Analysen skal ske ved hjælp fra

Trin-modellen, der er udarbejdet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels

Jørgensen. Trin-modellen er en begrebsmodel og er altså ikke en metode

(Jørgensen, 2019). Vi gør brug af Trin-modellen, dels fordi at modellen er udviklet

specielt til uddannelsen, men også fordi at de begreber der findes i modellen er

yderst relevante for projektet. En af mange fordele ved Trin-modellen er, at man kan

udvælge netop de trin der passer bedst til det enkelte projekt.

Trin-modellen består af følgende trin:

Trin 1:  Teknologiers indre mekanismer og processer.

Trin 2: Teknologiers artefakter.

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter.

Trin 4: Teknologiers systemer.
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Trin 5: Modeller af teknologier.

Trin 6: Drivkræfter og barriere for udbredelse af teknologier.

(Jørgensen, 2020)

Vi gør i projektet brug af trin 1, 2, 3 og 6.

Trin 1 og 2 skal bruges til at undersøge, hvad en vibrator egentlig indeholder, og

hvilke processer der sker, inden vibratoren får et output i form af vibrationer. Vi anser

disse to trin for at være ret ens, hvorfor projektet sammensætter disse to trin i den

teknologiske redegørelse (Jørgensen, 2020).

Trin 3 skal belyse de utilsigtede effekter, som er kommet i forbindelse med

vibratorens eksistens. Effekter som ikke er forekommet intentionelt. Dette kan være

effekter som har sameksisteret med sexlegetøj, og særligt vibratoren, siden

begyndelsen. Det kan også være nyopståede effekter, som er sket på baggrund af

ændringer i tendenser og samfundet (Jørgensen, 2020).

Trin 6 skal bruges til at forstå, hvad der har hjulpet, og hvad der har bremset

vibratorens udbredelse i den historiske udvikling den har haft indtil i dag. Trinnet vil

blandt andet kunne ses i den historiske redegørelse, hvor både teknologiske

fremskridt og sociale omstændigheder har haft en effekt på udviklingen og

udbredelsen af teknologien. Ligeledes kan dette trin bruges til at undersøge den

fremtidige udbredelse af teknologien (Jørgensen, 2020).
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Historisk redegørelse

Overordnet set kan man anskue fænomenet sexlegetøj i tre teoretiske perspektiver:

Et medicinsk, et kommercielt og et feministisk (Döring 3-4). Alle tre perspektiver er

relevante til at forstå makroperceptionen af fænomenet. Udover at være tre

individuelle forståelser af fænomenet sexlegetøj kan disse også opstilles som

værende en kontinuerlig, historisk udvikling i samfundets syn og brug af sexlegetøj.

De tre perspektiver skal dog ikke forstås som værende fastlagte paradigmer med

strikse overgange fra et perspektiv til et andet. Eksempelvis er der i høj grad både

en kommerciel forståelse af de problemer og udfordringer som associeres med

sexlegetøj (miljøproblemer, kommersialisering af seksualitet), alt imens feministiske

perspektiver stadig er tydelige (kvindelig seksuel frigørelse, seksuel muliggørelse i

ikke-heteronormative forhold) (Döring, s. 3).

Denne måde at anskue sexlegetøjets forskellige “faser” på er inspireret af Nicola

Döring, som er universitetsprofessor med særlig interesse for sammensmeltningen

af sex og teknologi. Döring fremlægger dem dog som forskellige perspektiver og

udfolder ikke nødvendigvis perspektiverne som værende i relation til hinanden i

modsætning til denne opgave. Her forsøger vi på bedste vis at sætte perspektiverne

i relation, og forstå hvordan de forskellige perspektiver påvirker hinanden.

Der findes i dag mange forskellige former for sexlegetøj. Vi vælger i dette projekt at

lægge et særligt fokus på vibratoren. Det er denne form for sexlegetøj, som har haft

en af de tidligste og mest prominente indførelser i samfundet alt imens, at den på et

teknologisk plan er noget mere udviklet og derfor mere interessant at undersøge fra

et teknologisk standpunkt end tidligere former for sexlegetøj som eksempelvis en

dildo.

Der vil komme en redegørelse for, hvorledes sexlegetøj og dens rolle i samfundet

blev anset. Hertil vil de problemstillinger, som er opstået i de forskellige perspektiver,

udpensles for at give et bedre indblik i, hvad der ligger til grund for den nutidige

opfattelse af sexlegetøj.
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Det medicinske perspektiv

Hysteri

Vibratorens historie er tæt forbundet med den uddaterede medicinske diagnose til

kvinder - “hysteri” (Maines, s. 28-45). Selve ordet “hysteri” kommer fra græsk og

betyder “livmoder”. Det er altså ikke forkert at sige, at ordet siden dets undfangelse

har haft en vis forbindelse til kvinden. Ordet har sidenhen haft en lang udvikling, alt i

mens at det er blevet brugt som en diagnose. Mange af de klassiske symptomer på

denne diagnose inkluderer: Angst, søvnløshed, irritabilitet, nervøsitet, erotiske

fantasier, fornemmelse af tyngde i maven, ødemer i nedre bækken og vaginal

vådhed (Maines, s. 29). Disse symptomer karakteriserede naturligvis en stor andel af

den kvindelige befolkning.

“Russell Thacher Trail and John Butler, in the late nineteenth century,

estimated that as many as three-quarters of the female population were “out

of health,” and that this group constituted America’s single largest market for

therapeutic services.” (Maines, s. 25).

Diagnosens popularitet nåede sit højdepunkt i 1890’erne, hvor den så i løbet af

1900-tallet blev diagnosticeret sjældnere og sjældnere (Micale). Dette var indtil 1952,

hvor The American Psychiatric Association officielt ernede hystero-neurasteniske

lidelser fra moderne sygdom-paradigmers kanon (Amercian Psyciatric Association).

Den lægefaglige metode, hvorved man tilgik denne diagnose var ved orgasme.

Ordet orgasme blev naturligvis ikke benyttet, idet man ikke mente, at kvinden kunne

opnå sexuel nydelse uden en mand til at penetrere hende. Behandlingen fik i stedet

termet “hysterical paroxysm” (Maines, s. 36). Behandlingen foregik oftest ved, at en

læge udførte “vaginal massage” for at bringe patienten til “hysterical paroxysm”,

hvorefter patienten i så fald var midlertidigt helbredt.

Den androcentriske1 forståelse af seksualitet, der i allerhøjeste grad udgjorde den

samfundsmæssige forståelse af sex op til 1970’erne, medførte, at sex primært bestod

af den “almindelige” heteroseksuelle fremgangsmåde altså eksklusivt penetration

1 Med manden i centrum.
12
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(Maines, s. 24). Studier viser, at store dele af den kvindelige population ikke kan

opnå orgasme ved denne form for sex (Frederick et al.), hvorfor disse kvinder måske

ikke alle har været endske overfor idéen om at modtage denne behandling

(Maines, s. 24-26).

Vibratorens fremkomst

“The electromechanical vibrator, invented in the 1880s by a British physician,

represented the last of a long series of solutions to a problem that had

plagued medical practitioners since antiquity: effective therapeutic massage

that neither fatigued the therapist nor demanded skills that were difficult and

time-consuming to acquire.” (Maines, s. 33).

Der var en stor efterspørgsel efter en måde, hvorpå man kunne aflaste de læger,

som behandlede “hysterical paroxysm”. Man forsøgte sig med flere forskellige

anordninger, før man nåede til noget, der ligner det, vi har i dag.

Nedenfor ses den franske opfindelse “Pelvic Douche Device”, opfundet i 1750.

Lægerne ville her sprøjte vand med højt tryk mod den kvindelige patients livmoder

(Maines, s. 24-25). Man “kurerede” dog kun midlertidigt hysterien, hvorfor patienten

måtte vende tilbage. Det blev altså en gentagende forretning.

Som følge af den industrielle revolution kom en anden anordning på markedet i

1869. Her ville patiententen ligge på et bord med en vibrerende bold i midten, som

skød op gennem et hul i bordet. Idet at denne anordning kørte på damp, krævede
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den et rum ved siden af, hvor selve dampmaskinen kunne stå og arbejde. Dette

krævede også, at lægen regelmæssigt måtte fylde kul på maskinen for at holde den

kørende (Maines, s. 37).

I 1880 opfandt lægen Joseph Mortimer Granville slutligt den elektriske vibrator, som

er den opfindelse nutidens vibratorere udspringer fra. Denne vibrator havde et -

omend stort - batteri og var altså herfor meget transportabel sammenlignet med de

tidligere opfindelser. Dette gjorde det muligt at inkorporere anordningen i langt flere

lægepraksisser og muliggjorde også dens brug i private hjem (Maines, s. 38).

Mange forskellige former for vibratorere udsprang efter denne opfindelse. Nogle

apperater var gulvstående, andre hang fra klinikkens loft, og nogle var portable

(Maines, s. 38).

Diagnosen hysteri nåede - som tidligere beskrevet - sit højdepunkt i 1890-1900,

hvorefter populariteten af diagnosen faldt drastisk. Diverse vibratoriske anordninger
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begyndte ikke længere kun at blive markedsført til læger, men blev også i nogle

kvindemagasiner markedsført til kvinder, dog stadig som et hjælpemiddel til helbred

og afslapning. Dette var indtil 1920’erne, hvor vibratorerne gradvist forsvandt fra

både lægeklinikkerne og kvindemagasinerne i takt med, at hysteri forsvandt som en

diagnose (Maines, s. 41) Det er også i denne periode at vibratoren begynder at

optræde i pornofilm.

Mens lægeklinikkerne lukkede ned voksede brugen af vibratoren i hjemmet i

30’erne. I denne periode begyndte sælgerne også at gå meget op i indpakningen af

produktet samt at gøre dem farverige og flotte. Denne form for æstetik er også

noget man kan genkende i sexlegetøjet i dag (Laden).

I 40’erne og 50’erne blev vibratoren i høj grad kampagneført til vægttab og man

udviklede forskellige vibratoriske anordninger, som skulle facilitere dette (Laden).

Dette var indtil 1960’erne, hvor vibratoren begyndte at komme frem igen som et

sexlegetøj. Nu blev dens eksistens ikke benyttet til et helbredsmæssigt formål. Dette

var især fordi at The American Psyciatric Association, som tidligere nævnt, ernede

hysteri som en medicinsk diagnose (Laden). Hertil var der også et voksende brug af

vibratoren i pornofilm, som medførte at vibratoren nu blev anset som værende et

hjælpemiddel til sex for kvinder (Laden). Dette ledte videre ind i 1970’erne, hvor

kvindekampen begyndte. Med vibratoren tog kvinden sin seksuelle nydelse i egne

hænder (Maines, s. 43).

Denne redegørelse for vibratorens fremkomst gør det klart, at hysteriets historie har

haft en enorm betydning for udviklingen af den teknologi, som vibratoren er i dag.

Ordet hysteri blev langsomt udfaset, i takt med at diagnosen gjorde det. I 1980’erne

begyndte feministerne dog at genvinde ordet og nu benytte det som et udtryk for

systematisk undertrykkelse. Ordet fik også en ny værdi, hvor det nu gav udtryk for

de kvinder, som i pre-feministisk tid kæmpede imod denne undertrykkelse

(Lawrence).
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Det feministiske perspektiv – Seksuel frigørelse

Det feministiske perspektiv og den seksuelle frigørelse er to vigtige elementer at

redegøre for i forsøget på at få et indblik i det historiske syn på sexlegetøj.

Kvindefrigørelsen havde stor indvirkning på det danske samfund samt det danske

samfunds syn på kvinder og seksualitet. Perspektivet vil give en indsigt i de sociale

og samfundsmæssige situationer, som sexlegetøj er indlejret i, og altså hvad der

ligger til grunde for, hvordan det erfares i dag.

Kvinders seksuelle frigørelse i Danmark tog for alvor form i 1970, da den

venstreorienterede og radikal-feministiske bevægelse rødstrømperne blev stiftet.

Rødstrømpebevægelsens hovedmål var at ændre patriarkatet og hertil også

kapitalismen. De kæmpede for ligestilling mellem kønnene med særligt fokus på løn

og lige vilkår (Løgstrup and Sørensen). Rødstrømpe-organisationens kamp

revolutionerede kvinders rolle i det danske samfund og satte ligestilling på den

politiske dagsorden (Løgstrup and Sørensen). Tilgængeligheden af p-piller i år 1966

(Ipsen and Jensen) kombineret med retten til fri abort i år 1973 (Sørensen) blev

revolutionerende for kvinder og deres rolle på arbejdsmarkedet i Danmark. Kvinder

havde nu muligheden for at udforske deres seksualitet uden frygt for graviditet og

dens økonomiske og sociale konsekvenser.

Frigørelsen af kvinders seksualitet blev mødt af hård kritik blandt de mere

konservative borgere. Denne kritik skabte herefter et endnu hårdere modsvar fra

feministerne, hvilket ledte til en mere radikal feminisme (Huff, s.427 ). De mere

radikale feminister havde et særligt fokus på seksuel frigørelse, og mente at den

revolution som samfundet havde været igennem med kvinders frigørelse, også

skulle videreføres på et mere individuelt plan.

Dette medførte blandt andet publiceringen af forskellige annoncer vedrørende onani

og sexlegetøj - såsom vibratoren - i en kvinde-frigørende kontekst. Onani blev altså

en form for symbol på seksuel frigørelse, og bekrives i dag som:

“It legitimates the idea that women can experience orgasm, and it is thought

to provide a means for liberating women from the oppression of patriarchy.

(Huff, s.427 l.16-18)”.
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Det beskrives, hvordan onani og den realitet, at kvinder kan opnå orgasme ved brug

af teknologi er et politisk element, der kan være med til at fremme kvinders

seksuelle frigørelse. Retorikken vedrørende kvindefrigørelse ændrer sig derved fra

det samfundsmæssige til det individuelle plan (Huff, s. 428). Det at vibratorer - og

andre former for sexlegetøj - promoveres i en kommerciel forstand sideløbende med

en social bevægelse, kan sløre linjerne mellem det kommercielle og det ideologiske.

Det budskab at seksuel nydelse og onani er et middel mod individuel frigørlse, er et

budskab som den dag i dag stadig benyttes som salgsgrundlag i nutidens

sexbutikker (Huff, s. 428).

Sexlegetøjs udvikling til det kommercielle marked har rejst to forskellige synspunkter

i forhold til det feministiske perspektiv (Nielsen and Morrison). Det første synspunkt

forholder sig positivt til denne udvikling og mener, at solo-sex og onani ved brug af

sexlegetøj er et yderst kvindefrigørende koncept, idet det giver kvinder mulighed for

udfolde deres seksualitet selvstændigt og på egne præmisser (Nielsen and

Morrison).

En anden, mere kritisk, holdning til sexlegetøjs udvikling på det kommercielle

marked kommer fra postfeministerne. Postfeministerne mener, at forbindelsen

mellem sexlegetøjsindutrien og den feministiske bevægelse er distraherende og

afleder folk fra bevægelsens rigtige formål, såsom at bekæmpe uligheden mellem

kønnene og seksuel vold (Nielsen and Morrison). Tilmed mener postfeministerne, at

den kvindekamp og det feministiske arbejde der har været ikke længere er

nødvendig. Postfeministerne er ikke et modsvar til den feministiske bevægelse, men

snarere en gruppe der mener, at et mere komplekst forhold mellem kultur, politik og

feminisme bør indtænkes (Tasker and Negra).

Denne balance mellem en politisk og kommerciel agenda er også noget de første

sexbutikker har måtte balancere (Huff s. 430). Det beskrives, hvordan at stifterne af

de første sexbutikker både havde fokus på den kvindefrigørende politiske del - i

form af empowerment og pro sex feministiske ideer - alt imens de skulle opretholde

en forretning i et kapitalistisk system (Huff s. 430).
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Det kommercielle perspektiv

Ser man på sexlegetøjsindustrien fra et kommercielt perspektiv, vil man se en

kæmpe global industri, som i 2020 blev vurderet til $33,6 milliarder (Grand View

Research). Industrien bliver prognosticeret fortsat fremgang som følge af

anerkendelsen af LGBT globalt, samt øget interesse for at eksperimentere med

sexlegetøj blandt kvinder (Grand View Research).

Markedet er præget af mange spillere, men hvor få store producenter dominerer.

Markedet for sexlegetøj har derfor visse ligheder med modebranchen, da de større

og mere velkendte designere/mærker som regel sælger mere. Interessen for

sexlegetøj blomstrede for alvor i starten af 70´erne, hvorfor det også blev gunstigt for

sexlegetøjsproducenter at masseproducere (Burns). Med masseproduktion kommer

der selvfølgelig også miljøforurenende faktorer i spil og producenter med uetiske

hensigter, der udnytter efterspørgslen til at producere sexlegetøj. Disse producenter

har ikke alene ringe arbejdsforhold, men producerer decideret farlige eller giftige

produkter, som kan være til skade for forbrugere. Grunden bag denne tilgang kan

være, at det er billigere at producere produkterne i materialer såsom PVC

(polyvinylchlorid) der kan indeholde ftalater og store mængder af klor, som i tilfælde

af høj varme kan afgive PVC saltsyre (Miljøstyrelsen). Derfor er det relevant for de

mere etiske producenter, at de kan få et fair-trade-mærke, så forbrugerne ved, at

producenten har ordentlige arbejds- og produktionsforhold. Ligeledes kan man på

diverse internetsider se, hvad sexlegetøjet er lavet af og om de indeholder skadelige

stoffer som for eksempel ftalater.

Markedsføringen af sexlegetøj har også ændret sig en del gennem tiden. I takt med

øget interesse for sexlegetøj, er sociale medier blevet et sted, hvor sexlegetøj

markedsføres og debatteres. Markedsføringen sker ligeledes gennem annoncer på

nettet, som reklamer på TV. Markedsføringen på TV fremstår dog mere diskret, da

der ikke bliver vist produkter i form af sexlegetøj, men i stedet reklameres der for

internetsider, hvor det er muligt at tilkøbe sig sexlegetøjet. Netop internettet er den

helt store grund til at sexlegetøjsindustrien oplever stor fremgang, da det er muligt

for forbrugeren at udforske og købe produkterne online (Burns).
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Et generelt syn på datidens tilgængelighed af sexlegetøj var, at det var skummelt og

oftest gemt bagerst i butikken. Hvor det nutidige syn ikke er nært så skummelt, samt

at der lægges meget vægt på design, indpakning, produktnavne og reklame for

sexlegetøj (Burns).

Teknologisk redegørelse

Trin 1 og 2 -  Vibratorens artefakter, indre mekanismer og processer

For at skabe en større forståelse af vibratorens opbygning og brug, vil projektet med

hjælp fra trinmodellen undersøge, hvilke bestanddele en vibrator kan bestå af, samt

hvordan disse bestanddele arbejder sammen for at skabe et vibrerende produkt.

En vibrator kan f.eks bestå af følgende komponenter:

- Elektrisk motor med vægt

- Batteri som strømkilde

- Printplade

- Kontrolpanel

- Kabinet

- Ydre materiale(r)

(Fine)

Den elektriske motor i en vibrator skaber rotationer, som er med til at skabe

vibrationer i vibratoren. Rotationen bliver skabt ved hjælp af elektromagnetisme, som

opstår når der påføres elektricitet til en metal-genstand, som er viklet ind i
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kobbertråd. Grunden til at man benytter en elektromagnet er, at man har mulighed

for at slukke for strømmen, og derved stoppe elektromagneten, hvilket man ikke kan

på en permanent magnet. Elektromagneten har en nord- og en sydpol, og man kan

derfor skabe rotationen ved at tilføje permanente magneter på den del man kalder

en stator. Rotationen opstår når ens poler mødes f.eks. nordpol vs. nordpol, her

skabes rotation væk fra hinanden, hvorefter nordpol og sydpol tiltrækkes af

hinanden. For at skabe en vedvarende rotation i elektromotoren, tilføjes der en

strømvender, som roterer med metal-genstanden. Strømmen tilsluttes til

strømvenderen, så elektromagnetens poler vender og skaber rotation. De roterende

elementer kaldes rotoren og gennem statoren og roteren går en aksel, som stikker

ud af elektromotorens kasse, der roterer. På akslen påsættes en lille vægt, som

skaber ujævne rotationer der resulterer i vibrationer (Brain and Hall).

Den mest anvendte strømkilde i vibratorer er lithium batterier, som er vist på billedet

nedefor. Årsagen til dette er, at lithium batterier er langtidsholdbare, kraftfulde og

miljørigtige i den forstand, at de holder længe og ikke afgiver farlige stoffer til

miljøet, den dag de ikke skal bruges længere (“Hvad er et Lithium batteri?”).

Batteriet består af en anode som indeholder lithium, og en katode som indeholder

faste, opløselige eller flydende forbindelser. Mellem anoden og katoden er en
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væske, som kaldes en elektrolyt. Elektrolyten er opdelt af en separator og uden den

vil batteriet kortslutte. Separatorens opgave er at tvinge elektronerne fra anoden

over til katoden og derved skabe en elektrisk strøm. Når elektroderne forlader

anoden, bevæger ioner sig fra anoden gennem separatoren og over til katoden,

hvorfor batteriet altså aflader (“Lithiumbatterier”).

For at vibratores komponenter spiller sammen, har vibratorerne en printplade.

Printpladens opgave er at danne kredsløb mellem vibratorens komponenter, således

at de fungerer hensigtsmæssigt.

Printpladen er typisk lavet af fiberglas og indeholder kobberbaner som leder strøm

fra komponent til komponent. Da en vibrator er et forholdsvis simpelt produkt i den

forstand, at de kun har enkelte funktioner, er printpladen oftest enkelt-sidet, og den

type printplade er nem at producere, hvorfor enkeltsidede printplader også er billige

(“Introduction to PCB and Different Types of Circuit Boards”).

For at tænde vibratoren, er det nødvendigt at have et kontrolpanel. Kontrolpanelerne

på vibratorer kommer i mange forskellige afskygninger og designs, men den mest

almindelige kommer i form af en enkelt knap. Denne knap har til opgave at tænde

vibratoren, men kan i nogle tilfælde også skifte mellem vibrationernens intensitet.

Kontrolpanelets størrelse i form af en enkelt knap, får vibratorerne til at fremstå

stilrene, da knapperne oftest er placeret tilfredsstillende i designet.
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De ovenstående komponenter er installeret i et kabinet, som typisk er lavet i hård

plastik eller metal. Kabinettet har til opgave at fastholde og beskytte vibratorens

installationer. Kabinettet skal anses som et skelet, hvorfor dets udformning har

indflydelse på vibratorens færdige udseende. Kabinettet bliver betrukket med et

ydre materiale, som er det, der kommer i kontakt med brugeren. Det ydre materiale

er oftest lavet af hårde typer plastik, silikone eller gummi, da det er materialer som er

sikre for brugeren. Ser man på internetsider som www.sinful.dk, kan man se, at siden

går meget op i at oplyse brugeren om, hvilke materialer produktet er lavet af og om

produktet kan indeholde skadelige stoffer som f.eks. Ftalater.

Der er altså en række komponenter, som sammen danner en vibrator. Disse

komponenter indgår i en installation, der gennemgår en process, som skaber det

hele produkt, altså en vibrator. Processen består af, at den elektriske motor

modtager strøm fra batteriet, som er vibratorens strømkilde. Processen starter, når

brugeren tænder for vibratoren via kontrolpanelet. Kontrolpanelet kan i de fleste

tilfælde styre intensiteten af vibrationerne ved at trykke flere gange på

kontrolpanelet, hvorfor en printplade er nødvendig, for at strømmen kan styres, alt

efter hvilken intensitet, der ønskes. Strømmen får den elektriske motor til at rotere,

hvorefter en påsat vægt gør rotationen ujævn og altså skaber vibrationerne. (Fine)
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Analyse

Respondentudvælgelse

Vi har valgt en målgruppe, der hedder 18-28 år, da det er denne gruppe, som har

den nyeste erfaring med fænomenet. Det vil sige, at respondenters indtryk af

fænomenet ikke i sammen grad er direkte præget af det historiske perspektiv, som

en ældre målgruppe ville være. Målgruppen er altså i højere grad ua�ængige af de

tidligere perceptioner i forbindelse med sexlegetøj. Vi vil i den forbindelse få et

klarere billede af nutidens erfaring med fænomenet. Målgruppen er naturligvis stadig

præget af fænomenets historiske omstændigheder, men i og med at de ikke har haft

en direkte erfaring med disse, vil vi blot få en indsigt i deres erfaring med

fænomenet og ikke med deres holdninger til de historiske begivenheder som

behandling af hysteri eller kvindefrigørelse.

Det er først og fremmest vigtigt at påpege, at spørgeskemaundersøgelsen ikke er

repræsentativ, men kun frembringer et indblik i, hvordan respondenterne erfarer

sexlegetøj.

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet delt på diverse forskellige grupper på det

sociale medie Facebook. Der kan derfor opstå biases i forhold til respondenternes

ensartethed, religion og teknologiske forståelse. Respondenterne og grupperne er

udvalgt på det grundlag, at de i højere grad opfylder vores målgruppekriterie ved at

være mellem 18-28 år.

Erfaringsinterviewene er bygget op om en heteroseksuel dansk mand og kvinde.

Kønnene på de to respondenter giver en diversitet og perspektiver på erfaringer

med fænomenet. Vi er klar over, at erfaringerne med fænomenet formentlig havde

set væsentligt anderledes ud, hvis man havde valgt interviewpersoner med andre

forudsætninger. Begge respondenter opfylder målgruppekriteriet ved at være

mellem 18-28 år. Begge respondenter ønsker at fremstå anonyme, hvorfor kvinden i

stedet kaldes “Interviewperson 1” og manden “Interviewperson 2”.
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Spørgeskemaanalyse

Med hjælp fra 50 respondenter, vil dette projekt analysere forbrugsvaner,

erhvervelse og samtalen om sexlegetøj, hos unge i alderen 18-28 år. Der er her et

særligt fokus på, hvor mange af de adspurgte respondenter der har benyttet sig af

sexlegetøj, hvor ofte de benytter sig af sexlegetøj, i hvilken alder de havde deres

første erfaring med sexlegetøj, hvor de har anskaffet sig sexlegetøj henne og

hvorvidt de føler det acceptabelt at snakke om blandt familie og venner.

Ser man nærmere på respondenternes svar af spørgeskemaet, kan man se, at 66%

af respondenterne har benyttet sexlegetøj. Dette vidner om, at sexlegetøj er et

udbredt fænomen blandt unge. Ved nærmere gennemgang af respondenternes svar,

hvor man sætter kønnene op mod hinanden, kan man se, at andelen af kvinderne

som har benyttet sig af sexlegetøj ligger på 72%, hvor det hos mændene ligger på

56%. Man kan altså se en forskel på brugen mellem kønnene på 16 procentpoint.
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For at få et bedre indblik i respondenternes første erfaring med sexlegetøj, blev der i

spørgeskemaet spurgt til, hvor gamle de var, da de benyttede sexlegetøj første

gang. Her havde 6% deres første erfaring, før de fyldte 15 år, 12% mellem 15-17 år,

24,5% mellem 18-20 år, 20,4% mellem 21-24 år og 2% i 25-28 års intervallet. De

resterende 34,7% indeholder de respondenter som altså ikke har benyttet

sexlegetøj. Heraf er der en del forskelle kønnene i mellem. Hos mændene har ingen

af dem benyttet sexlegetøj før 15-års alderen, hvor det hos kvinderne er 9% der har. I

aldersintervallet 15-17 år, har 17% af mændene benyttet sexlegetøj for første gang,

hvor kvinderne ligger på 9%, altså en forskel på 8 procentpoint. I aldersintervallet

18-20 år, har 11% af mændene benyttet sexlegetøj for første gang, hvor kvinderne

ligger på 31%, altså en forskel på hele 20 procentpoint. I aldersintervallet 21-24 år,

har 22% af mændene benyttet sexlegetøj for første gang, hvor kvinderne ligger på

19%.
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Spørgeskemaet indeholder også spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne ejer

sexlegetøj. Her ses det, at 58% af respondenterne ejer sexlegetøj. Hos kvinderne

ejer 66% sexlegetøj, hvor tallet hos mændene ligger på 44%. Man kan altså se en

forskel på ejerandelen mellem kønnene på 22 procentpoint.

For at få et indblik i respondenternes forbrugsvaner i forhold til sexlegetøj, blev

respondenterne spurgt til, hvor ofte de benyttede sig af sexlegetøj. Hertil blev der

svaret, at 10% benytter sexlegetøj flere end 2 gange om ugen, 20% benytter

sexlegetøj omkring 1 gang om ugen, 4% benytter sexlegetøj omkring hver anden

uge, 4% benytter sexlegetøj omkring en gang om måneden, 26% benytter sexlegetøj

sjældent og de resterende 36% benytter ikke sexlegetøj.

De væsentligste forskelle på brugen ud fra en sortering i kønnene er, at andelen af

mænd der benytter sexlegetøj mere end 2 gange om ugen ligger på 6%, hvor det
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hos kvinderne er på 13%, altså en forskel 7 procentpoint. Hvis man ser på tallene for

brug omkring 1 gang om ugen, kan man se at mændene ligger på 11%, hvor

kvinderne ligger på 28%, altså en forskel på 17 procentpoint. Ved brug omkring hver

anden uge, ligger mændene på 11%, hvortil ingen kvinder har sat deres anvendelse i

dette interval. Til sidst kan man se, at 6% af mændene benytter sexlegetøj ca. en

gang om måneden, hvor 3% af kvinderne gør lige så. Man kan altså se en tydelig

forskel på, at kvindernes anvendelse af sexlegetøj sker hyppigere, end hvad det er

målt til i mændenes tilfælde. Dette kan ses, da 41% af kvinderne benytter sexlegetøj

på ugentlig basis, hvor tallet hos mændene ligger på  17%, altså en forskel på 24

procentpoint. Ser man på hyppigheden udover en uge, kan man se, at 17% af

mændene benytter sexlegetøj ca. hver anden uge eller ca. en gang om månden,

hvor tallet for kvinderne ligger på 3%, altså en forskel på 14 procentpoint. Der

opleves altså en markant forskel på hyppigheden af brugen af sexlegetøj mellem

kønnene.

For at få et større indblik i, hvor respondenterne anskaffer sig sexlegetøj, har

spørgeskemaet stillet ovenstående spørgsmål. Her fremgår det, at 44,9% af

respondenter har tilkøbt sig sexlegetøj via nettet, 4% i en fysisk butik, 6% i en

automat, 4% har anskaffet sexlegetøj på anden vis og de resterende 38,8% ejer ikke

sexlegetøj. Der er altså en en stor andel af respondenterne der vælger nettet til at

købe sexlegetøj.
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Det blev ligeledes vurderet relevant for projektet, at undersøge, hvornår

respondenter for første gang erfarede sexlegetøjets eksistens. Ud fra opstillede

intervaller kan man se, at størstedelen på 61,7% hørte om sexlegetøj i alderen 10-15

år, 25,5% i alderen 15-18 år og de resterende 12,8% før 10-års alderen. Man kan

derfor se en forholdsvis tidlig introduktion til sexlegetøj.
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Spørgeskemaet spurgte også ind til, hvorvidt respondenterne følte det acceptabelt

at snakke om sexlegetøj, med henholdsvis venner og familie. Spørgsmålet

introducerede respondenterne til værdierne 1 til 5, hvor 1 er ikke acceptabelt og 5 er

meget acceptabelt. Af dataene fremgik det, at respondenterne i høj grad følte det

acceptabelt at snakke med venner om sexlegetøj, da middeltallet her ligger på 4,2.

Ser man på respondenternes svar på, hvorvidt det er acceptabelt at snakke med sin

familie om sexlegetøj, ligger middeltallet på 1,7. Man kan altså se en markant forskel,

hvor respondenterne føler det mere acceptabelt, at snakke med venner frem for

familie om sexlegetøj.

Interviewanalyse - Joan Ørting

Vi vil ud fra projektets ekspertinterview analysere, hvilke holdninger der ligger til

grund for synet på sexlegetøj i dag samt hvilke konsekvenser, der kan forbindes med

sexlegetøj og dens brug både på et samfundsmæssigt og et individuelt plan.

Analysen vil gå i dybden med ekspertens forståelse af sexlegetøj, og hvilke mulige

mangler teknologien har.

Til at danne et overblik over analysen af ekspertinterviewet er dette opdelt i tre

afsnit, samfundets syn på sexlegetøj, simplificering og fremmedgørelse, og

sexlegetøjs utilsigtede effekter.
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Samfundets syn på sexlegetøj

Som konstateret ud fra den redegørelse har sexlegetøj, særligt vibratoren, haft en

markant udvikling og er i dag mere synlig end nogensinde før. Denne tendens er

også en som vores ekspert Joan Ørting anerkender. Hun beskriver i interviewet,

hvordan den generelle samtale omkring sex og onani/masturbering også har ændret

sig.

”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 (Ørting Pkt.8).”

Her bekrives en erfaring som Ørting har haft i forbindelse med en snak om onani.

Ørting forklarer, hvordan onani ikke var et anerkendt samtaleemne for to unge piger

- som eksperten var på givne tidspunkt. Ydermere bliver det fortalt hvordan ”onani er

noget ludere gør (Ørting, pkt. 8)”, dette afspejler at onani var en handling der blev set

ned på i det danske samfund i 1970’erne. Tilmed beskriver Ørting, hvordan

undersøgelser viser, at kun halvdelen af kvinder masturberede i 1970’erne til

sammenligning med de 85%, der masturberer i dag (Ørting, pkt. 8). Antallet af

kvinder der onanerer er altså steget markant i løbet af de sidste 50 år. I forbindelse

med denne udvikling beskriver Ørting - i sammenhæng med et spørgsmål om

sexlegetøj og onanis indvirkning på kvinders syn på egen seksualitet - at det har

hjulpet på den skam, der kan være forbundet med onani og sex.

”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 (Ørting, pkt. 8).”

Skammen forbundet med sexlegetøj er altså mindsket, og det er i dag lettere at tale

om emnet med sin omgangskreds. Ørting mener at det har været med til at fremme

en tendens, hvor kvinder i højere grad dyrker deres egen seksualitet. Ydermere er
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italesættelsen af emnet alene også noget, som har været med til at fremme

masturbering og onani, idet at emnet normaliseres. Det bliver udpenslet, hvordan

kvindelig masturbering er mere accepteret i dag, hvilket Ørting ser som positivt, da

hun mener, at det er yderst godt at have et erotisk liv både alene og med partner

(Ørting, pkt. 8).

Sætter vi i den forbindelse et specifikt fokus på sexlegetøj og ikke den generelle

onani, kan der ses en yderligere forskel i måden, hvorpå teknologien blev omtalt.

”Da jeg var ung, var der ikke rigtig noget der hed 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.” (Ørting, pkt. 6).

Sexlegetøj var altså ikke et ord, som blev brugt i det omfang som, det bliver i dag. I

det omfang det så blev omtalt i, blev det beskrevet som en jomfrutrøster. Ordet

jomfrutrøster kan her også sige noget om måden teknologien blev anset på. En

jomfru er en, der ikke har haft sex, hvilket hentyder til, at kun folk der ikke har sex

brugte sexlegetøj, og trøster kan i denne forbindelse forstås som noget, der trøster

en person, der er ked af det, og har brug for omsorg. En af de fortolkninger der kan

gives ud fra navnet er altså, at sexlegetøj var noget for triste og ensomme kvinder.

Den måde at anse sexlegetøj på er ikke gældende på samme måde i dag, beskriver

Ørting (Ørting, pkt. 6).

Simplificering og fremmedgørelse

Sexlegetøj benyttes af mange forskellige årsager. Med udgangspunkt i vibratoren

mener Ørting ikke, at man kan sætte en direkte korrelation mellem teknologien og

orgamse.

”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.” (Ørting, pkt. 4).
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Ørting mener, at teknologien ikke er beregnet til det feminine, da teknologien er

statisk. Dette er hendes egen erfaring med vibratoren. Vi ved dog, fra

erfarings-interviewet med interviewperson 1, at Ørtings situation ikke er universel, da

interviewperson 1 har nemmest ved at opnå orgasme ved brug af en vibrator. Ørting

anerkender i den forbindelse at nogle kvinder kun kan få orgasme ved brug af

vibrator, dog mener hun, at dette kan være et resultat af en a�ængighed til

sexlegetøj og dens hårdhed (Ørting, pkt. 10).

”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.” (Ørting, pkt.

10).

Den hårde vibration som en vibrator kan opererer med, kan altså have konsekvenser

for kvinder og deres følsomhed ved klitoris. En konsekvens der bekymrer Ørting, da

det kan resultere i, at kvinder ikke længere kan opnå orgasme uden teknologien.

Dette skaber yderligere bekymringer, da det kan have en negativ indvikning på et

parforhold, hvis parterne ikke kan tilfredsstille hinanden uden hjælp fra eksempelvis

en vibrator (Ørting, pkt. 10).

En anden kritik Ørting har til vibratoren og generelt sexlegetøj er, at det er med til at

fordre en fremmedgørende sexkultur. En fremmedgørelse i den forstand at kvinder

ikke lærer at røre ved sig selv, og at mænd ikke lærer at røre ved kvinder.

”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 rører ved hende.”

(Ørting, pkt. 2)

”Der er jo ingen følelse i den ende af et sexlegetøj.” (Ørting, pkt. 4)
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Ørting udpensler altså, hvordan sexlegetøj kan være med et at mindske den

menneskelige berøring og overtage på en mindre kærlig og mere statisk måde. I

forbindelse med dette nævner Ørting, hvordan at mange unge kvinder i dag ikke

ved, hvordan man rører ved sig selv (Ørting, pkt. 4). Ørting ser en problemstilling i

dette, da hun mener, at der går noget følsomhed tabt ved brugen af sexlegetøj frem

for brug af hænderne. For det første lærer unge kvinder ikke sine egne kønsdele at

kende, de går altså ikke på opdagelse med sig selv, men benytter et objekt til at

opnå orgasme. Et objekt i form af sexlegetøj, der skaber et mellemled mellem

kvinden og hendes kønsdele. Der sker en form for fremmedgørelse. En

fremmedgørelse som også sker mellem en kvinde og mand, kvinde og kvinde eller

mand og mand. Alt i alt er det den menneskelige vurdering af hårdhed og

fornemmelsen med kroppen, der går tabt, og bliver erstattet med plastik og mekanik.

Brugen er sexlegetøj er også med til at skabe en simplificering af sex og orgasme.

Ørting forklarer, hvordan vibratoren og dildoer kun tager udgangspunkt i “trekanten”.

Med trekanten refereres der til kvindens underliv (bilag 3, Ørting). Det bliver en

normalitet, at man kun forstår sex som noget der foregår i underlivet.

“[...] 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.”

(Ørting, pkt. 22).

Sex har altså et meget større potentiale end det almindelige penetrations sex eller

med en vibrator ved solosex. Ifølge Ørting har sex og kropsenergi et meget

uudnyttet potentiale, som hun mener, at der burde sættes mere fokus på. Hun mener

altså, at en brug af sexlegetøj kan være med til at sætte et forkert fokus på sex. Dog

udtrykker hun, at det er mangel på læring om sex generelt, der er skyld i denne
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fejlforståelse. Sex er noget man lærer kort om i skolen, og ellers foregår det meste af

læringen om sex gennem porno eller filmscener (Ørting, pkt. 39). Vi har derfor et syn

på sex i danmark, som er meget simplificeret, hvilket Ørting mener reflekterer sig i

sexlegetøj og sex generelt.

Utilsigtede effekter

Dette underafsnit vil indeholder et overblik over de forskellige utilsigtede effekter

der kan forekomme ved brug af sexlegetøj, baseret på Ørtings interview.

Tager vi udgangspunkt i sexlegetøj generelt kan en utilsigtet effekt være, at man

bliver en dårlig elsker af at bruge sexlegetøj. Denne effekt udspringer sig af Ørtings

beskrivelse af, hvordan sexlegetøj kan fremme et simplificeret syn af sex, hvilket kan

resultere i for stort fokus på “trekanten” og mindsket fokus på resten af kroppen.

“Så vi bliver dårligt informeret omkring sexualitet og vi bliver dårlige elskere

af at se porno og bruge plastik (sexlegtøj) vi disconnecter (adskiller) os fra

hinanden. Vi ved ikke, hvordan man skal gøre ved et rigtigt menneske.”

(Ørting, pkt. 39).

Brug af sexlegetøj adskiller os altså fra hinanden, hvilket resulterer i, at vi ikke kan

finde ud af at røre ved andre eller os selv. Ørting sætter gennem interviewet et

lighedstegn mellem porno og sexlegetøj, og hun mener, at begge leder til en

distancering (Bilag 3, Ørting). Både porno og sexlegetøj gør os til dårlige elskere, idet

at der kun er fokus på en af menneskets 5 sanser af gangen. Dette leder videre til

den næste utilsigtede effekt, som er tab af de 5 sanser i sammenhæng med sex.

Ørting beskriver, hvordan man ved for meget brug af sexlegetøj og porno mister

evnen til at kunne tilknytte sig til et andet menneske.

“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
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kvindekrop og den er lidt fugtig, hvad gør jeg ved det? Hvad gør man ved en

rigtig krop.” (Ørting, pkt. 37).”

Det kan altså være en utilsigtet effekt for både mænd og kvinder at man mister

evnen til at kunne agere sammen med et andet menneske. Det skaber nervøsitet og

usikkerhed mellem kønnene, da man som individ kommer i en situation, som man

ikke er vant til. Ydermere bliver man eksponeret til flere indtryk end man plejer, og

man benytter flere sanser, som man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til.

Ørting beskriver dog, at denne utilsigtede effekt mest gør sig gældende, hvis man

starter med at bruge sexlegetøj og se porno i en ung alder, da man i dette tilfælde

ikke har så meget erfaring forinden (Ørting, pkt. 37).

Tager vi udgangspunkt i vibratoren og ikke sexlegetøj generelt, kan en utilsigtet

effekt være mindsket følsomhed for kvinder som nævnt i første underafsnit. Ørting

beskriver, hvordan der er 8.000 nerveender i en klitoris, altså dobbelt som mange

som i et penishoved. Disse nerveender kan på en kvinde trække sig tilbage, hvis

man benytter sig af en vibrator, da vibrationen er for voldsom (Ørting, bilag 3).

“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 følelegemerne trækker sig tilbage.” (Ørting, pkt. 10).

Her ser vi en situation, hvor en kvinde ikke har kunne opnå orgasme på normal vis

efter brug af en vibrator. En yderligere utilsigtet effekt i denne forbindelse kan altså

være a�ængighed til vibratoren, da man ikke kan opnå orgasme uden vibratoren.

Denne utilsigtede effekt er dog ikke permanent, men er et mere kortvarig symptom.

Det kan altså have fremtidsmæssige konsekvenser for kvinder, der benytter sig af en

vibrator for ofte, både på kort sigt i form af mindsket følsomhed, men også på lang

sigt i form a�ængighed.
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Interviewanalyse - Interviewperson 1

Når man undersøger fænomenet fra en ung kvindes perspektiv, er det tydeligt at se,

at sexlegetøj anses som et supplement til seksuel nydelse. Dette kan både være ved

solosex, men også med en partner.

“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.” (Interviewperson 1, pkt. 18)

Interviewperson 1 er altså af den holdning, at sexlegetøj er godt for hende, og hun

nævner, at hun benytter sexlegetøj oftere end egne legemer, når hun mastuberer.

Interviewperson 1 nævner ligeledes en teori om, at nogen kan være bange for, at

manden bliver tilsidesat i en seksuel akt, hvis et sexlegetøj bliver introduceret.

Interviewperson 1 ser dog ikke dette som et problem, men mere som om at

sexlegetøjet er et supplement, som kan give ekstra sjov og fantasi til seksuel akt

mellem par.

Interviewperson 1 beskriver ligeledes hendes eget syn på sexlegetøj ud fra hendes

egen erfaring som ung teenager.

“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.”

(Interviewperson 1, pkt. 52)

Dette vidner altså om, at der har været forskellige syn på, hvordan unge kvinder

ytrer sig om sin seksualitet kontra unge mænd. Interviewperson 1 beskriver, at det

var et skamfuldt og tabubelagt emne, samt at kussen blev fremstillet som noget

ulækkert.

I dag beskriver hun et mere åbent og frigørende syn på ovenstående, og det sætter

sig i god relation til hendes generelle mening om sexlegetøj.
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“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.” (Interviewperson 1, pkt.

52).

Nutidens syn bringer mere ligevægt mellem kønnene, hvis man spørger

Interviewperson 1. Siden det i hendes yngre dage var tabubelagt, har hun altså nu en

følelse af, at det ikke er et lige så skamfuldt emne. Hun beskriver ligeledes, at det er

sejt, at man står ved sin seksualitet, samt at man har seksuelle remedier liggende

ved natbordet.

Hendes syn på samtalen om sex med sig selv har altså ændret sig, fra da hun var

yngre, og det samme kan man se på hendes syn om sexlegetøj.

“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.”

(Interviewperson 1, pkt. 52).

Man kan altså se, at der er erfaret en ændring i sexlegetøjets udseende, hvilket i

Interviewperson 1’s tilfælde er en positiv ting. Hun beskriver, at hun synes det er

super sejt at have en vibrator liggende fremme, når nu de er mere æstetiske af

udseende f.eks. I form af en muslingeskal.

Ser man nærmere på Interviewperson 1’s brug af sexlegetøj står det klart, at det er

vibratoren der er det foretrukne sexlegetøj.

“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.” (Interviewperson 1, pkt. 14).
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Hendes erfaring med brugen af sexlegetøj er, at intensiteten af vibratoren bringer en

konstant bevægelse, som hun føler, at hun mister ved brug af egne legemer. Som

Interviewperson 1 beskriver det, er bevægelsen udefrakommende og selvom den

kan slukkes, så gør man det ikke, som hun ellers beskriver, at hun ville gøre ved brug

af egne legemer. Hvis hun skulle benytte sexlegetøj i en seksuel akt med partner,

mener hun, at det kommer meget an på partnerens fremtoning. Hvis det

eksempelvis er en stille person, vil hun have svært ved at tage styringen og

introducere vibratoren, hvorimod hvis manden tog styringen, ville hun finde det nice.

Interviewanalyse - Interviewperson 2

Det fremgår tydeligt, når man undersøger fænomenet fra en ung mands perspektiv,

at der er nogle klare forskelle sammenlignet med en kvindes perspektiv, som vi har

fået i det tidligere interview. Først og fremmest er der en helt anden erfaring med

brugen af sexlegetøj.

“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.” (Interviewperson 2, pkt.

6).

Interviewperson 1 talte ind i, at sexlegetøj blev benyttet af hende selv, og hvad det

gjorde for hende. Det er en helt anden forståelse som Interviewperson 2 har af

fænomenet. For Interviewperson 2 er sexlegetøj ikke noget, man benytter på sig

selv, men noget man benytter med en partner eller på en partner, som

Interviewperson 2 beskriver det. Det er især dette ord “på”, der diskursivt giver

udtryk for at Interviewperson 2 anser sexlegetøj som værende en oplevelse, som

han ikke tager del i. Han får ikke de oplevelser med sexlegetøj, som Interviewperson

1 for eksempel beskriver. Eksempelvis oplevelser som nydelse. I stedet er idéen ved

brug af sexlegetøj for ham at påføre denne nydelse til hans partner, hvilket han så

finder “interessant” (Interviewperson 2, pkt. 16).
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Sexlegetøj med en partner er heller ikke noget intuitivt, eller noget der nødvendigvis

er et givet ved samleje ifølge Interviewperson 2. Sexlegetøj er i stedet noget, som

skal aftales på forhånd.

“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.” (Interviewperson

2, ptk.10).

“Ja, jeg tror sådan, at vi aftalte det inden, ja.” (Interviewperson 2, ptk. 12).

Der er altså en større afstand mellem Interviewperson 2 og fænomenet

sammenlignet med Interviewperson 1, som beskriver at hun benytter ofte, og at det

bliver forlængelse af hendes egen handling (Interviewperson 1, ptk. 10).

Det fremgå af interviewet, at der kan være flere årsager til denne tilgang til

sexlegetøj. En af disse er selve det nutidige sexlegetøj.

“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.” (Interviewperson 2, ptk.18).

Interviewperson 2 taler altså ind i, at der kan være noget ved selve den måde som

sexlegetøj er udformet på til mænd, der for nogle får det til at virke

ikke-appellerende. Dette er naturligvis en holdning som han har, og det blev også

klart i løbet af interviewet, at Interviewperson 2 primært havde beskæftiget sig med

sexlegetøj til kvinder, og altså at det primært var det, som fænomenet repræsenterer

for ham. Ikke desto mindre er det betydningsfuldt, at Interviewperson 2’s forståelse

af sexlegetøj til mænd associeres med noget, som han ikke har lyst til. Yderligere

udtaler Interviewperson 2 også, at han ville føle sig ollet ved at bruge det, og at han

ville synes, at det ville være unaturligt.
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“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.” (Interviewperson 2, pkt. 26).

Interviewperson 2 uddyber, at denne fremmedgørelse for sexlegetøj til mænd kan

have noget at gøre med, at det ikke er noget, han ofte hører omtalt. Til

sammenligning, har han ifølge ham selv været i samtale om kvindeligt sexlegetøj i de

primært kvindelige vennegrupper, han har deltaget i siden gymnasietiden

(Interviewperson 2, pkt. 70). Interviewperson 2 giver altså udtryk for, at hvis

sexlegetøj i højere grad blev omtalt blandt mænd, ville han måske have et andet,

mere åbent forhold til fænomenet. Det er kun med denne omgangskreds, at

Interviewperson 2 føler, at han kan tale om sexlegetøj. Når spurgt, fortæller han

ellers, at han føler, at han kan tale om sexlegetøj med sin omgangskreds

(Interviewperson 2, pkt. 68), men gør det i praksis ikke. Denne samtale foregår kun

med den førnævnte vennegruppe, og da kun hvis det bliver bragt op. Han ville ikke

selv bringe det op. Det er også et emne, han ville foretrække ikke at snakke om med

sin familie, og han beskriver, at han ville føle sig utilpas ved dette (Interviewperson 2,

pkt. 78).

Interviewperson 2’s eget billede af de mænd, som bruger sexlegetøj kommer frem

senere i samtalen. For ham forbindes sexlegetøj tydeligt med kvindelig frigørelse,

idet at de tager deres seksuelle nydelse i egen hånd. Han har til gengæld det

modsatte billede af mænd der benytter sexlegetøj.

“[...]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,
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at det er lidt mere, quote on quote, underligt, hvis en mand har et fleshligt,

sammenlignet med hvis en kvinde har en dildo.” (Interviewperson 2, pkt. 54).

“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

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.” (Interviewperson 2, pkt. 60).

Interviewperson 2 mener, at det nok vil være fordelagtigt, at sexlegetøj bliver et

mindre tabubelagt emne, da flere så vil blive eksponereret til det og herved får

muligheden for at have bedre sex (Interviewperson 2, pkt. 102). Det kan her udledes,

at det måske også ville være fordelagtigt for mænd, hvis sexlegetøj til mænd også

blev mindre tabubelagt.

Præcis hvor tilgængeligt sexlegetøj bør være lader dog til at være et problem, der er

svært at balancere. Interviewperson 2 udtaler, som tidligere beskrevet, at det nok

overordnet set ville være en god ting, hvis sexlegetøj blev mere synligt og altså

mindre tabubelagt. Men samtidig er der også en modstand mod, at det bliver for

tilgængeligt.

Idet at der for nylig er kommet en sexlegetøjsbutik på Wolt, var dette et oplagt

eksempel på, hvordan tilgængeligheden af sexlegetøj har øgedes i den senere tid.

Dette synes Interviewperson 2 dog er lidt underligt (Interviewperson 2, pkt. 90). Og

at det nok ikke bør blandes sammen med hverdagsfænomener som at bestille en

pizza:

“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.” (Interviewperson 2, pkt. 92).
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“Ej, jeg synes alligevel, at det er i en anden sfære.” (Interviewperson 2, pkt.

94).

Der synes altså at være et afgrænsningsproblem med tilgængeligheden af

sexlegetøj. På den ene side er det godt, at sexlegetøj bliver mindre tabubelagt,

hvilket leder til bedre sex, men på den anden side må sexlegetøj ikke sidestilles med

hverdagsting, hvor det kan blive for indtrængende.

Interviewperson 2 taler på visse måder ind i noget af det samme, som Ørting

uddyber. Ørting forklarer, som tidligere beskrevet, hvordan at sexlegetøj kan erstatte

den fysiske berøring som foregår mellem kærestepar, og hvordan at man bør bruge

hele kroppen til sex. Interviewperson 2 taler også ind i at sexlegetøj kan gøre sex

mindre kropsligt, og som en forlængelse heraf kan det blive mindre intimt

(Interviewperson 2, pkt. 40). Dette har dog også noget at gøre med, hvor hyppigt

man benytter sexlegetøj.

“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.” (Interviewperson 2, pkt. 38).

Fænomenet varierer altså meget for ham, og kommer i høj grad an på, hvor ofte det

bliver benyttet. Hvis det blot benyttes en gang imellem, kan det, som

Interviewperson 2 tidligere beskrev, være interessant og spændende. Er sexlegetøj

derimod noget, der bliver brugt ofte, og som erstatter et kropsligt element, formoder

Interviewperson 2, at sex ville blive mindre intimt af brugen.
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Diskussion

Dualiteten af sexlegetøj

Gennem de fænomenologiske undersøgelser vi har foretaget os, er der lille tvivl om,

at sexlegetøj er et meget dobbeltsidet emne med en række problemstillinger

tilknyttet. Denne situation er opstået, fordi at sexlegetøj er blevet pålagt denne

symbolske værdi, i form af kvindelig seksuel frigørelse, som alle interviewpersonerne

kunne genkende. Samtidig er fænomenet problematiseret, da vi har en ekspert på

området, som har sundhedsmæssige bekymringer om de utilsigtede effekter, som

sexlegetøj kan have. Disse utilsigtede effekter kan være bekymringer om, at det

kvindelige kønsorgan kan miste sensitiviteten ved brugen af sexlegetøj, således at

man ikke kan opnå orgasme. Hertil også en bekymring om, at der kan opstår

problemer i parforholdets seksualitet - og ved solosex - ved at parterne ikke lærer,

hvordan man rører ved hinanden uden brugen af sexlegetøj.

De to problemer er uden tvivl også selvforstærkende i kombination med hinanden,

da det bliver sværere at lære, hvordan man rører ved en kvinde, hvis hun kun kan få

orgasme ved brugen af sexlegetøj. Det er altså denne fremmedgørelse, mellem

kvinden og hendes egne kønsdele, samt mellem to partnere, som Ørting omtaler i

ekspertinterviewet. En fremmedgørelse som Interviewperson 2 også anerkender,

idet at han beskriver, hvordan brugen af sexlegetøj i et parforhold kan være

spændende en gang imellem, men at han formoder at sex med en partner vil blive

mindre intimt, hvis sexlegetøj bruges for meget (Interviewperson 2, pkt. 38).

Det er svært at vurdere præcis, hvad man bør gøre ved denne problemstilling. På

den ene side kontribuerer sexlegetøj til bedre sex og har et kønsligestillingsaspekt,

men på den anden side kan det ifølge Ørting besværliggøre sex uden sexlegetøj og

kontribuere til, at vi ikke ved, hvordan man har sex med hinanden uden brugen af

sexlegetøj. Det tydeliggør, hvordan der er en dualitet i forhold til brugen af

sexlegetøj, da der er to modstridende situationer involveret i brugen af det.

Et andet sted, hvor dualitet af sexlegetøj tydeliggøres, er i forhold til konflikten

mellem det kommercielle aspekt og forbindelsen til den kvindefrigørende
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bevægelse. Vi har valgt at beskrive det som en konflikt, da man i forhold til

sexlegetøj og promoveringen af sexlegetøj både har et kapitalistisk syn på

fænomenet og et ideologisk syn, hvilket ifølge postfeministerne ikke er muligt (Huff,

s. 430). Sexlegetøj er historisk set blevet promoveret i en kvindefrigørende kontekst

eksempelvis i form af “kvinde kend din krop” kampagner ( jf. redegørende afsnit). En

markedsføringsstrategi som fortsætter i nutiden, gennem personaliseret influencer

reklamer på sociale medier, som har stort fokus på kvinder og solo-sex med

sexlegetøj (se bilag 4). Der skabes altså en konflikt idet man som forbruger både får

det indtryk, at det er godt og kvindefrigørende at bruge sexlegetøj, samtidig med at

man bliver anset som en køber af et produkt, der skal tjenes penge på. Ørting

beskriver:

“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”. (Ørting, pkt. 20)

Her beskrives det, hvordan man ikke kan sætte et lighedstegn mellem noget, man

ser på en reklame, og noget man ser i virkeligheden. Dette er en beskrivelse, som

man også kan reflektere over i forhold til sexlegetøj og dets promovering. I citatet

beskrivers det, hvordan frække reklamer og sex i det offentlige rum ikke er et udtryk

for, at vi i danmark snakker om sex, og at vi ikke er foran på det seksuelle område,

bare fordi vi bruger det i reklamer. Sætter man dette budskab i perspektiv i forhold til

sexlegetøj og dens promovering i en frigørelses kontekst, kan det udledes, at måden

hvorpå fænomenet anskues gennem reklamer, ikke nødvendigvis er en refleksion af

den samfundsmæssige tilstand. Sexlegetøjs forbindelse til den kvindefrigørende

bevægelse bliver altså sløret gennem denne promovering, da man ikke længere kun

kan forholde sig til det feministiske aspekt, men må forvente, at det kapitalistiske

aspekt også påvirker subjektets erfaring af fænomenet. Det er derfor ikke helt klart,

hvorledes at brugen af sexlegetøj i en kommerciel sammenhæng stadig kan ses i en

kvindefrigørende sammenhæng, eller om det blot bliver brugt som et salgstrick.

Tager man udgangspunkt i den postfeministiske holdning til problemstillingen, står

det klart, at de mener, at sammenhængen ikke kan fortsætte, nu hvor kapitalismen

styrer narrativet (Huff, s. 430). Vi kan dog ud fra vores erfaringsinterviews se, at

interviewpersonerne forbinder sexlegetøj med seksuel frigørelse for kvinder. Hvor
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denne korrelation stammer fra ved vi, men hvorledes den stadig bør være gældende

i nutiden er ikke konkluderbart.

Forståelsen af sexlegetøj mellem kønnene

Det er gennem denne undersøgelse blevet klart, hvor forskelligt sexlegetøj bliver

opfattet mellem mænd og kvinder. Forskellen kommer først til udtryk i forbindelse

med gennemføringen af de to fænomenologiske erfaringsinterviews med

Interviewperson 1 og Interviewperson 2. Her var der en tydelig forskel på den måde,

de to interviewpersoner tilgik sexlegetøj på. Interviewperson 1 (kvinden) opfattede

det som en forlængelse af hendes egen handling og benyttede det for egen nydelse

(Interviewperson 1, pkt. 10), mens Interviewperson 2 (manden) i langt højere grad

anså fænomenet som et redskab til at påføre sin partner nydelse, men egentlig ikke

selv indgik i oplevelsen, udover at det var interessant at bruge på partneren

(Interviewperson 2, pkt. 16). Disse erfaringers universalitet forstærkes når

sammenholdt med spørgeskemaet. Først og fremmest er det tydeligt at kvinder

bruger sexlegetøj oftere end mænd ( jf. spørgeskema). Mænd svarede til gengæld

hyppigere end kvinder, at de benytter sexlegetøj en gang hver anden uge eller en

gang om måneden. Studier viser, at mænd gennemsnitligt onanerer langt hyppigere

end kvinder (Robbins et al. 1089). Det er altså muligt, at mange af mændene som

beskriver et sjældnere brug af sexlegetøj kan have samme tilgang til fænomenet

som Interviewperson 2. Nemlig at det er noget man bruger med eller på en partner,

og at det er noget, som skal aftales forinden.

I anskuelsen af brug af sexlegetøj ved solosex mellem de to køn er der også en stor

forskel. Interviewperson 2 uddybede, hvorledes han anså det som værende

frigørende, når en kvinde brugte sexlegetøj med sig selv, men når en mand gjorde

det, anså Interviewperson 2 det som værende perverst (Interviewperson 2, pkt. 54).

Han begrunder denne opfattelse med, at det i samfundet oftest er mændene, der

går efter kvinderne. Altså tager kvinden et aktivt valg, når hun vælger ikke at være

sammen med en mand og i stedet have sex med sig selv. Manden træffer derimod

ikke det samme valg, når han vælger at benytte sexlegetøj. Interviewperson 2 mener
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altså at manden er nødt til at ty til dette, idet at han ikke kan få en kvinde, og altså

gør det ud fra desperation (Interviewperson 2, pkt. 60).

Interviewperson 1 kommer også med en kommentar på området. Ifølge hende har

hun bestemt hørt flest mænd komme med negativt respons ved omtalen af

sexlegetøj (Interviewperson 1, pkt. 144). Altså er der oftere et et negativt syn på sex

legetøj blandt mænd end blandt kvinder. Dette kan sammenholdes med

Interviewperson 2, hvor at han svarer, at han ville anskue sexlegetøj til ham selv som

værende underligt. Dette er blandt andet fordi, at det ikke noget man hører, at andre

mænd gør.

Det fremstår klart ud fra de to interviews, at sexlegetøj er blevet langt mere

normaliseret blandt kvinder, end det er blandt mænd. Dette gælder både ved

solosex og ved sex med en partner. Mænd har ifølge interviewpersonerne sværere

ved at snakke om sexlegetøj, og har en tendens til at komme med fordomme om

brugen af det. Dette kan siges både at hæmme normaliseringen af sexlegetøj

generelt, men også at stigmatisere brugen af det blandt mænd specifikt.

Diskussion af fænomenets utilsigtede effekter

I dette afsnit vil vi forsøge at udfolde, hvilke konsekvenser der kan forekomme ved

en normalisering af sexlegetøj, samt sammenkoble vigtige erfaringer fra

interviewanalyserne og sammenkoble dem. Til denne udfoldelse vil vi benytte os af

trin 3, teknologiens utilsigtede effekter. Vi vil i det nedenstående afsnit benytte trin 3

på både vibratoren, samt sexlegetøj generelt.

Der er flere forskellige typer af utilsigtede effekter. Første type af utilsigtede effekter

vi vil tage udgangspunkt i, er de uønskede effekter som kommer af teknologiens

indre mekanismer. Her er det nødvendigt at tage udgangspunkt i en specifik

teknologi, derfor forholder vi os til vibratoren.

Som beskrevet i det redegørende afsnit er vibratoren lavet af flere forskellige

komponenter samt en form for energikilde. Nogle vibratorer får energi af strøm fra

stikkontakter, langt de fleste er dog drevet af batterier. Det er bevist at batterier kan
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være miljøskadelige, særligt hvis de ikke genanvendes (Gottesfeld). Der er derfor en

miljømæssig risiko forbundet med benyttelse af batterier i hverdagsprodukter. En

anden utilsigtet effekt forbundet med batterier er den risiko de udgør for børns

sundhed. Ifølge miljøstyrelsen er det vigtigt, at man som forbruger holder batterier

og derfor produkter med batterier uden af børns rækkevidde (Miljøstryelsen, 2021).

“Batterier kan være farlige for børn, og det er dit ansvar som producent,

importør eller distributør, at produktet er sikkert.”(Miljøstyrelsen, 2021)

“Knapcellebatterier kan være livsfarlige. Specielt for små børn under tre år,

der undersøger alt med munden.” (Miljøstyrelsen, 2021).

Det er altså livsfarligt for børn, hvis de kommer til at indtage et batteri. Der bør derfor

fra producenten og forbrugerens side være fokus på, at vibratoren skal opbevares et

sikkert sted væk fra børn. Kigger man på en salgsside for sexlegetøj og tager en

tilfældig vibrator, står der i beskrivelsen ikke noget om den risiko, der er ved brugen

og opbevaring af produktet (Sinful). Om dette skyldes, at risikoen ved brug af

batterier er en almen kendt viden, eller om det er mangel på information fra

producentens side er uklart. Vi kan dog sammefatte, at der er alvorlig risiko

forbundet med batterierne fra vibratoren, hvilket kan skabe utilsigtede effekter under

uheldige omstændigheder.

En tredje utilsigtet effekt forårsaget af vibratorens indre mekanismer kommer af den

plastik/gummi belægning som typisk overtrækker vibratoens kabinet (Jf. Det

kommercielle perspektiv). Her er der tilknyttet en potentielt skadelig utilsigtet effekt,

da det kan forekomme at plastikken indeholder Ftalater og klor, som kan være

skadeligt for forbrugere (Miljøstyrelsen). Det er dog ikke alle belægninger på

vibratorer der indeholder disse kemikalier, kun dem der er produceret af billige

materialer og typisk af uetiske producenter. Vibratorproducenter der har fokus på

kvalitet og sikkerhed i deres produkter har derfor ofte et fair-trade-mærke, som sikre

både produktets kvalitet og arbejdsmiljøet på fabrikken. Det ovenstående er derfor

en utilsigtet effekt, som kan forekomme af økonomiske hensyn. Det kan i dette

tilfælde være nyttigt at gå frem efter et forsigtighedsprincip for at undgå denne

uønskede effekt.
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Den sidste utilsigtede effekt ved vibratoeren tager udgangspunkt i Joan Ørtings

beskrivelse af vibratoren og dens hårdhed. Ørting beskriver i interviewet, hvordan

vibratorens hårdhed kan have negative konsekvenser for kvinder, der benytter den,

da styrken er alt for hård. Det kan derfor, ud fra Ørtings beskrivelse, ses som en

utilsigtet effekt, der udspringer sig af en designfejl. Teknologien i den basale vibrator,

som vi tager udgangspunkt i, kan i forbindelse med en designfejl være skabt med

manglende viden på området eller mangel på kompleksitet i teknologien. Denne

manglende kompleksitet kan skyldes, at det er en basal og forholdsvis enkel

vibrator, vi tager udgangspunkt i. Tog man i stedet udgangspunkt i en mere

kompleks vibrator med flere styrker og muligheder kunne den utilsigtede effekt

muligvis mindskes eller ernes helt. Ørting er dog meget vedholdende omkring

hendes syn på vibratoren og mener, at dens hårdhed kan have

langtidskonsekvenser for kvinder og deres følsomhed i klitoris. Ydermere beskriver

hun, hvordan denne hårdhed kan lede til en a�ængighed af vibratoren, da man ikke

længere kan opnå orgasme uden den, hvilket kan ses som værende endnu en

utilsigtet effekt.

Generelt om sexlegetøj gælder Ørtings kritik også. Her er kritikken dog ikke rettet

mod selve sexlegetøjet, men mod det at mennesket i dag ofte ikke kan finde ud af at

røre ved sig selv og ved andre. Ørting mener bl.a at dette kan attribueres til

sexlegetøj, da man så blot rækker ud efter sexlegetøjet i stedet, og lader det gøre

arbejdet (Ørting, pkt. 39). Det skal dog ikke forglemmes, at Ørting ser denne tendens

som et generelt samfundsproblem, der ikke kun er foresaget af sexlegetøj, men

også skyldes andre ting som eksempelvis mangel på undervisning på området eller

forbrug af pornografi.

Trin 6: Drivkraft og barriere

Trin 6 bliver brugt til at forstå, hvad der har hjulpet og bremset vibratorens

udbredelse i den historiske udvikling, samt udpensle de sociale omstændigheder

som kan have påvirket udbredelsen af sexlegetøj generelt. Der vil altså ved brug

værktøjer og begreber fra trin 6 sættes fokus på drivkræfter og barriere for både

vibratoren og sexlegetøj generelt.
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På sin vis kan det siges, at den uddaterede diagnose “hysteri” i og for sig både var

en drivkraft og en barriere for vibratoren. Det var, som tidligere beskrevet, først og

fremmest til behandling af hysteri, at vibratoren blev opfundet, og det er i høj grad på

grund af denne diagnose, at vibratoren ser ud, som den gør i dag. På den anden side

kan man sige, at hysteri var et symptom på det kvindesyn, der var tilstede op til 1952,

hvor at diagnosen blev bortskaffet (Amercian Psyciatric Association). Der er en stor

mulighed for, at et alternativt sexlegetøj var kommet frem meget tidligere, hvis

kvindesynet havde været anderledes, end det var ved vibratorens fremkomst, og

hvis man på det tidspunkt havde en større forståelse for og anerkendelse af kvinders

seksualitet.

Herefter så man i 1960 en fremgang og dermed en drivkraft for teknologien i form af

dens forbindelse til den kvindefrigørende bevægelse. Kvinder begyndte offentligt, at

kræve rettigheder heriblandt retten til egen seksualitet. Det var denne fremdrift og

kvinders behov for selvstændighed, der gav markedet incitament til at videreføre

produktion og salg af sexlegetøj (Huff, s. 428).

Ørting fortæller, hvordan sexlegetøj ikke var noget man talte om i hendes ungdom.

Som beskrevet i det analyserende afsnit sætter Ørting lighedstegn mellem mangel

på snak om sex og skam (Ørting, pkt. 8). Det er altså skammen ved at udtrykke sig

seksuelt, som gør, at folk a�older sig fra det. Dette er en barriere for teknologien,

som i dag stadig er aktuel ifølge Ørting. Dog kan vi ud fra vores

spørgeskemaundersøgelse se, at respondenterne i gennemsnit på en skala fra 1 til 5,

hvor 1 ikke er acceptabelt og 5 er meget acceptabelt, i gennemsnit svarer 4,2 på

skalaen, i forhold til hvor acceptabelt de føler, det er at snakke med deres venner om

sexlegetøj. Tager man derimod udgangspunkt i, hvor acceptabelt de føler det er at

snakke med deres familie om sexlegetøj er gennemsnittet helt nede på 1,7.

Sexlegetøj er derfor noget som vores respondenter gerne vil tale om med deres

venner, hvilket er en drivkraft for teknologien da den herfor bliver mere udbredt. Dog

er emnet ikke så normaliseret at respondenterne har lyst til at snakke med familien

om det. Det skal hertil også tilføjes, at den situation, som Interviewperson 2 beskrev,

kan gøre sig gældende for flere af respondenterne. Han fortalte i interviewet, at han
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følte, at han kunne tale om sexlegetøj med sin omgangskreds, men gjorde det ikke i

praksis og da slet ikke med sine mandlige vennekredse.

Den moderne verden i form af internet og sociale medier er en stor drivkraft for

teknologien. Mange reklamer for sexlegetøj promoveres over sociale medier i

samarbejde med influencers (Bilag 4). Tager vi udgangspunkt i

spørgeskemaundersøgelse, fremgår det, at 44,9% af respondenterne har tilkøbt sig

sexlegetøj via nettet, hvor kun 4% har købt det i en fysisk butik. Internet og

internethandel har derfor været en drivkraft, da teknologien på den måde er blevet

mere tilgængelig. Internethandel muliggør også en anonymitet som Interviewperson

1 taler ind i.

“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 andet Woltbud, der kommer med det, og du ved ikke hvem

han er, og det kan være alle mulige forskellige, der kommer.”

(Interviewperson 1, pkt. 126)

En yderligere grund til sexlegetøjsindustriens fremgang er, at sexlegetøj i sig selv

bliver mere normaliseret, samt at det fremtræder mere og mere i reklamer, film,

pornofilm og internetannoncer. Her kan man eksempelvis se på film som ‘Sex and

the city’ og ‘50 shades of grey’, hvor at seerne bliver introduceret til sexlegetøj og

dets muligheder (Burns). Dette er en fremgang som Ørting også taler ind i, da hun

mener at ordet sexlegetøj bestemt ikke var en del af den daglige tale, da hun var

barn, men i givet fald er det i dag.

Forskning og udvikling indenfor sexlegetøj i form af nye og bedre teknologier samt

et mere æstetisk udseende er også noget, som har bragt teknologien i fremdrift.

Dette ses især ud fra interviewperson 1’s beskrivelse af, hvordan hun føler at

sexlegetøjs ydre er mere tiltrækkende end det tidligere har været.

“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.
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Det er mere blevet sådan nogle smukke æstetiske figure.” (Interviewperson 1, pkt.

52).

Det er altså smukkere produkter, som er mere appellerende for brugeren. Denne

udvikling kan sammenfattes med markant teknologisk udvikling inden for sexlegetøj.

Man har idag mere kompliceret teknologi, som tilbyder brugeren flere

valgmuligheder og mere kontrol.

Vores ekspert ser dog en problemstilling i forhold til udbredelsen af teknologien i

det, at den kan skabe en fremmedgørelse for partnere og sig selv. Denne

fremmedgørelse kan være en barriere for teknologien, hvis det er en viden, som folk

bliver oplyst om, da det kan forårsage at nogle vil tage afstand fra teknologien, for at

undgå denne fremmedgørelse.

Vibratoren som en specifik teknologi har, som tidligere beskrevet, eksisteret i flere

forskellige perspektiver. Specielt ved overgangen fra det medicinske perspektiv til

det kvindefrigørerende og kommercielle er der sket en stor ændring. Det vil altså

ikke være muligt at a�ilde vibratorens udvikling i den traditionelle S-kurve

(Jørgensen, 2020). I stedet kan vibratorens samfundsadoption anses som to

distinkte S-kurver. Først var der den medicinske vibrator som nåede en høj

professionel adoption, indtil at professionen blev nedlagt, idet at hysteri officielt blev

ernet som en diagnose. S-kurven må altså herefter begynde forfra på et bredt

marked til de almene borgere. S-kurven for den kommercielle vibrator har potentielt

et stykke vej endnu, da der stadig kan anes meget stigmatisering og skam omkring

emnet. Især på verdensplan er dette tydeligt, da andre lande ikke nødvendigvis har

et lige så åbent forhold til kvinders seksualitet, som er tilstede i Danmark.

Fremtiden for sexlegetøj

Vi har som en del af vores underspørsmål til problemformulering valgt at udfolde,

hvordan fremtidens teknologi inden for sexlegetøj kunne se ud. Vi vil udfolde,

hvordan sexlegetøj kunne se ud i fremtiden ud fra ekspertinterviewet med Joan

Ørting, den historiske udvikling af vibratoren og disse sammenholdt med udviklingen

i moderne teknologi.
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Den teknologiske udvikling af vibratoren er gennem tiden blevet mere kompleks og

detaljeret. I relation med den teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens, er

det forestilleligt, at sexlegetøj og mere moderne teknologi vil mødes. Et tilfælde som

dette er i dag allerede i spil i form af sexrobotter. Sexroboter er ikke noget, som

findes som et færdigt produkt tilgængeligt for den brede befolkning, men prototyper

og første versioner af teknologien er udviklet (Danaher). Sexroboter er et omtalt

emne inden for forskning i sexlegetøjsindustrien (Lee). Formålet med teknologien er

at skabe menneskelignende teknologi, som kan tilfredsstille brugernes behov. Dette

ses både i form af, at man kan have sex med robotten, men også på et mere

personligt plan, i forhold til at robotten skal kunne interagere med brugeren.

Sexrobotten programmeres altså til at have et respons til at kunne besvare

spørgsmål eller kunne gennemføre en samtale med brugeren, i stil med apple's Siri

(Lee). Kunstig intelligens er i denne sammenhæng også i spil for at gøre

sexroborternes interaktion med brugeren mere livagtigt, således at robotten med

tiden kan lære og udvikle sig efter brugerens behov (Danaher). Der rejses dog en

del kritik i forhold til det etiske spørgsmål om, hvorvidt en teknologi som sexbots

overhoved burde forskes i (Danaher). Denne etiske diskussion stammer fra et mere

traditionelt syn på sex, som mener at sexrobotter er unaturlige (Danaher).

Ørting sætter i hendes interview også et ord på, hvordan hun formoder sexlegetøj

bliver i fremtiden.

“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.” (Ørting, pkt. 33).

Ørting formoder altså, at fremtidens sexlegetøj vil være baseret på det visuelle ved

brug af teknologier som VR. Ørting beskriver, at der samtidig med det visuelle vil

være et fysisk komponent, som synkroniserer med det visuelle, således at

oplevelsen bliver mere livagtig. Præcis hvordan denne konstellation kommer til at se

ud bliver ikke udpenslet. Ørting ser dog udviklingen af sexlegetøj som en positiv ting
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i forhold til, at flere individer vil tage ansvar for egen sexuallitet (Ørting, pkt. 35). Dog

udtrykker hun en bekymring vedrørende den øgede fremmedgørelse.

Til at opsummere er der forskellige formodninger om, hvordan sexlegetøj kommer til

at se ud i fremtiden. Vi kan dog ud fra denne udpensling af Ørtings beskrivelse i

sammenhold med forskningen inden for sexbots konkludere at fremtidens

sexlegetøj højst sandsynligt vil indeholde noget af nutidens mest moderne teknologi

i form af RV overlevelse og kunstig intelligens.
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Fejlkilder

Først og fremmest kan spørgeskemaet nævnes som en fejlkilde. Det er et intimt og

tabubelagt emne, og det har været svært at få respondenter nok til at give et

fyldestgørende indblik i problemstillingen. Vi har måtte gå ud fra de 52 svar, som vi

fik. Endvidere havde vi formentlig modtaget væsentlig anderledes svar fra en

bredere, mere divers målgruppe.

De foretagede fænomenologiske erfaringsinterviews er et andet punkt, der kunne

have været udformet anderledes. Interviewene er som sagt fænomenologiske, og vi

forsøger at nå ind til interviewpersonernes erfaringer, som jo aldrig vil kunne

beskrives som objektive. Alligevel kan det stadig give et vist billede af fænomenet,

hvilket kunne have set væsentligt anderledes ud, hvis man havde valgt respondenter

med en anden etnisk baggrund, i en anden aldersgruppe, eller med en anden

seksualitet. Disse tilføjelser kunne have været med til at give et mere

fyldestgørende, nuanceret billede af fænomenet.

Interviewet med Joan Ørting kan på sin vis også siges at være en fejlkilde. I og med

at hun er ekspert på området, godtager vi hendes ord, til trods for at hun ikke lægger

empiriske eksempler frem for sine påstande. Dette gør vi med en forventning om, at

hvad hun fortæller er sandt, men der kan naturligvis være nuancer i hendes

påstande som ikke korrelerer fuldstændig med virkeligheden. Desuden er dele af

interviewet baseret på hendes egne erfaringer og er altså anekdotiske eksempler.

Slutligt er der vores egen indgangsvinkel til projektet. Vi har fra begyndelsen været

positive overfor sexlegetøj, og hvad det symboliserer. Dette har uden tvivl sat sit

præg på både afsættet og udformningen af projektet, og undersøgelsen havde

muligvis set anderledes ud, hvis vi var gået til projektet med en anden forforståelse.
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Konklusion

For at undersøge, hvordan sexlegetøj som et fænomen erfares i dag, har vi gennem

interviews, spørgeskemaundersøgelse og en teknisk analyse af vibratoren udpenslet

fænomenet, samt fået et indblik i de perspektiver som har bidraget hertil.

Den historiske redegørelse af vibratoren har givet et fyldestgørende indblik i

fænomenets makroperception, som har været vigtig at forstå i relation til, hvorledes

fænomenet opfattes i dag. Historisk indsætter vi vibratoren i tre forskellige

perspektiver, hvor at samfundets syn på vibratoren har varieret meget og dens

funktion ligeså. Der har i disse perspektiver også været væsentlig forskellige

drivkrafter og barrierer, som har hjulpet eller bremset udbredelsen af sexlegetøj. Alle

tre perspektiver har alligevel bidraget til vibratorens endelige form, som vi kender

den i dag.

Det er ud fra de fænomenologiske erfaringsinterviews blevet klargjort, hvor

forskelligt sexlegetøj opfattes mellem kønnene. Dette gælder sig både ved egen

brug af sexlegetøj, og hvordan man anskuer andre, som bruger sexlegetøj. Den

mandlige interviewperson er, sammenlignet med den kvindelige interviewperson,

væsentligt mere distanceret fra fænomenet både i forhold til brug på ham selv, og

hvordan han anskuer andre mænd, som benytter sig af sexlegetøj. Det blev gennem

spørgeskemaet også tydeligt, at sexlegetøj er væsentligt mere udbredt samt bliver

brugt oftere blandt kvinder end blandt mænd.

Interviewet med Joan Ørting åbnede op for nogle helt nye problemstillinger som kan

associeres med sexlegetøj. Herunder sexlegetøjs potentielle skade på kroppen, og

hvordan det kunne medføre en dårlig måde at have sex med hinanden på. Hun

åbner også for en mere avanceret version af sexlegetøj i fremtiden, som vi endnu

ikke kender konsekvenserne af. Disse problemstillinger er nogle som bør overvejes

yderligere ved vurderingen, om hvorvidt en fortsat normalisering af sexlegetøj er

godt for samfundet.
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