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Denna rapport är en samlad och förkortad återgivning av online och digitalt publicerad data och
bilder från ”The Dildo Database”. Utgivaren har medgett publikation och användande i såväl
pedagogiskt som kommersiellt syfte.

Normalstorleken på en erigerad penis har vid tidigare undersökningar uppmätts till en
medellängd av 13,1 centimeter. Vid en databasundersökning av 1,500 olika dildoar,
tillgängliga på marknaden, hamnade det medeltalet på 19,1 centimeter full längd och på
16,6 centimeter så kallad användbar längd, avsedd eller möjlig att föras in vid bruk.
I samma undersökningar så fastställdes att medelomkretsen på en erigerad penis är 11,6
centimeter och motsvarande 11,81 centimeter hos en löspenis.

Rapportens frågeställning
Sedan tekniken att mäta saker uppfanns så har vi människor ägnat oss åt att mäta och
jämföra oss själva mot andra. För att sedan samla data och tolka denna. Data som avser vår
längd, kroppsform och vikt. Sedermera har denna data använts av tillverkare och designers
som i modern tid har utvecklat sina produkter att passa större delen av befolkningen. I vad
som oftast etiketteras eller annonseras som ”one-size-fits-all”-lösningar. Oavsett om det
avsett en mössa, ett par handskar eller ett par byxor. Inget har undgått mättekniken eller
strävan efter svaren på frågan vad som passar eller inte passar.
Penisen är inget undantag. Datainsamlingar kring penisen svarar på två faktiska och viktiga
frågor. Den ena kondomers storleksvariation och den andra huruvida en penis anses vara
normal.
Penisens funktion och mått ur ett rent sexuellt perspektiv har däremot aldrig analyserats på
ett tillfredsställande sätt. Veckotidningar1) diskuterar ibland frågan huruvida kvinnor anser
storleken ha någon betydelse. Men det slutar oftast där, kvar vid en aning om att svaret är
”lagom är bäst”, eller att det är hårdhet och erektion som spelar störst roll.
I en analys (Almgren, Andreasson och Gustavsson, 2018) gjord mellan åren 2017 och 2018,
som i början hade sin grund i utvecklingen av en dildo, så sökte man svaret på annat håll. Det
gjordes med den enkla frågan:
”Vad är medelstorleken hos en löspenis?”

Metod
Med utgångspunkten i att det är främst kvinnor som använder och därmed införskaffar en
löspenis så gjordes analysen av 1,500 dildoar tillgängliga för köp. Man utgick från att
möjligheten att växla storlek (genom att införskaffa nya) dildoar/löspenisar kunde avslöja
den mest åtråvärda storleken genom att nå fram till en standard- eller medelstorlek hos en
löspenis.
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Genom att undersöka några av de största online-marknaderna där dildoar frekvent såldes så
fanns möjligheten att skaffa information kring följande:
-

Storlek och dimensioner
Material
Pris och tillgänglighet

Således var resultatet av studien mer omfattande än enbart svaret på storleksförhållanden.
För att skaffa tillräcklig statistiskt hållbar (och mätbar) information så gjordes
uppskattningen att mellan 20,000 till 50,000 olika typer av dildoar finns tillgängliga på
marknaden. De 1,500 undersökta dildoarna skulle således ha en statistisk vidimering på
mellan 3-7,5%.
En jämförelse gjordes sedan med data från en undersökning från 2015, gjord av British
Journal of Urology (Veale et al, 2015, compl.) där den statistiska frekvensen låg på 0,0003%,
baserat på 15,000 penisar, uppmätta i både slakt och erigerat tillstånd.
De båda resultaten ställdes sedan mot varandra i så kallade nomografer där både storlek och
percentil redogjordes för.

Resultat

Fig 1. Skillnaden i storlek mellan den erigerade medelpenisen och den ”fulla längden” (även kallad annonserad eller synlig
längd) hos en löspenis.
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Fig 2. Skillnaden i storlek mellan den erigerade medelpenisen och den ”användbara längden” (även kallad införbar längd)
hos en löspenis.

Fig 3. Skillnaden i storlek mellan den erigerade medelpenisens omkrets och omkretsen hos en löspenis.
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Fortsatt arbete
Det förs en pågående diskussion om huruvida resultatet kan kopplas till att storleken har betydelse
vid sexuell njutning. Vid en mindre undersökning på 75 kvinnor (Prause et al. 2015) så fick dessa
jämföra 3D-utskrivna penisattrapper och försöka beskriva vad de trodde var måttet hos sin partner
eller sin senaste sexuella förbindelse och vad de från dessa attrapper ansåg vara en tillräcklig storlek.
I denna undersökning så framställdes även här en penis av större storlek än normalstorleken vara
den mest åtrådda. Dock var det svaret även kopplat till större andel singelkvinnor än de som hade en
partner, varför slutsatsen att vid tillfälliga sexuella förbindelser var en större storlek på penis att
föredra men att hos en långvarig partner så hade det sexuella behovet annan karaktär (kyssar, smek
et c).

Slutsats
På grund av det online publicerade materialets form (artiklar och diagram) så ges ingen direkt
slutsats till resultatet annat än i form av förslag och frågor kring fortsatt arbete. En koppling görs till
undersökningen av de 75 kvinnorna att den mänskliga interaktionen har större betydelse än vad
någon löspenis kan bidra med.

Källor:
https://doi.org/10.1111/bju.13010
Veale, Miles, Bramley, Muir, Hodsoll. 2014. Am I normal? A systematic review and construction of
nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men. London: British
Journal of Urology
https://www.thedodil.com/blog/the-dildo-database/
Almgren, Andreasson, Gustavsson, Skalin. 2018. 1,500 ways to finding the perfect dildo. Örebro/Köln:
The Dildo Database
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133079
Prause, Park, Leung, Miller. 2015. Women's Preferences for Penis Size: A New Research Method Using
Selection among 3D Models. USA: Knox College.

