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 Nu öppnas äntligen dörren till vårt hemliga rum 
 

Att våra vanor har förändrats under pandemin är ingen nyhet. Jobba hemifrån, social distansering och 
hemmaträning är saker som vi har fått vänja oss vid. Det vore därför konstigt om det inte påverkat vårt 
sexliv. Men hur? I Onanirapporten 2021 har vi tagit tempen på hur svenskarnas onanivanor förändrats 
under det gångna året. Vi har dragit bort skynket från det som för vissa är tabubelagt och gjort en 
härlig sammanställning om vad som sker när ingen ser. 

Här avslöjas var, när och hur svenskarna helst njuter på egen hand. Spoiler alert: sängen är 
fortfarande den populäraste platsen. Men även hur vi tänker kring onani, till exempel om det är okej 
att tala om det med andra. Hur många använder sexleksaker? Är porr något som ”alla” tittar på 
numera? Svaren är både spännande och kanske ibland lite överraskande. Hur många tror att vi har 
minskat på onanin som en effekt av pandemin, räck upp en hand! 

På Lelo är vi övertygade om att öppenhet kring det mest intima hjälper oss att bygga djupare 
relationer, både till oss själva och andra. Vi tror att onanin är ett viktigt verktyg för att utveckla vår 
sexualitet och lära känna oss själva. Därför blir vi glada att se att majoriteten av oss tror att det är 
hälsosamt att onanera regelbundet. Och att nästan alla också gör det. 

Vi hoppas att denna rapport kan ge dig intressanta insikter, glädje och kanske till och med inspiration? 
Om inte annat får du spännande läsning då vi gläntar på dörren till vårt allra mest intima och hemliga 
rum. 

 Elvira Eriksson 
 Marknads- &     
 kommunikationschef på Lelo. 



OM RAPPORTEN 
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo på uppdrag av Lelo. Statistiken har samlats in genom en 
webbenkät under perioden 20 april–29 april 2021 med respondenter från Sverige i åldrarna 18–79 år. Sammanlagt har 2 859 respondenter 
deltagit och resultatet är riksrepresentativt. 

OM LELO 
Lelo är världens ledande designervarumärke för intima livsstilsprodukter. I och med lanseringen 2003 förändrade Lelo hur personliga 
massageapparater upplevs i både utseende, känsla och funktion. LELOi AB är det svenska företaget bakom Lelo, med kontor som sträcker sig från 
Stockholm till San Jose och från Sydney till Shanghai.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Förord  
Om rapporten och LELO 
Vi som medverkar 
Kapitel 1  Sex under pandemin  
Kapitel 2  Svenskarnas orgasm- och onanivanor 
Kapitel 3  Män och kvinnor 
Kapitel 4  Hälsa och välbefinnande

3

 s. 2 
s. 3 
s. 4 
s. 5  

s. 12  
s. 19  

 s. 26



Malin Drevstam 
Malin Drevstam är legitimerad psykoterapeut och sexolog, 
med många års erfarenhet från sin egen praktik. Hon 
föreläser och håller kurser på ämnet relationer och sex och är 
en flitig gäst i stora poddar och tv-soffor. Melin har även 
skrivit flera böcker inom sexologi, bland annat boken ”Lust 
och Olust - om sex, närhet och anknytning” samt driver 
podcasten ”Sexterapeuten”. 

Marika Smith 
Marika Smith är sexinspiratör och coach samt driver podcasten 
”Sex på riktigt”. Hon är omtalad för sina oralsexkurser där man 
övar på frukter, och för att ha myntat begreppet "buffésex" för 
att utmana samlagsnormen och öka kvinnors 
orgasmmöjligheter. Marika är också frilansjournalist och skriver 
om sex och relationer för en rad publikationer. 

VI SOM MEDVERKAR
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SEX UNDER PANDEMIN 
Kapitel 1 
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Vi kan alla enas om att det senaste året inneburit 
förändringar för oss alla. Pandemins restriktioner har 
inneburit mer tid hemma och vi har fått anpassa vardagen 
hur vi umgås med andra. Det har skapat nya trender och 
vanor, även när det kommer till sex och onani.  

En tredjedel av svenskar avslöjar nämligen att 
deras onanivanor har förändrats under pandemin. 

Pandemin har tagit sig in i ”sovrummet” 

Jag onanerar mycket oftare 1 %

Jag onanerar något oftare 6 %

Jag onanerar något mer sällan 11 %

Jag onanerar mycket mer sällan 11 %

Jag har inte onanerat under det gångna året 6 %

Jag onanerar aldrig 5 %

Mina vanor har inte förändrats 59 %

Vet ej/ej svar 0 %
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7%  63%  
av svenskarna onanerar något 

oftare eller mycket oftare onanerar vanligtvis när 
de är ensamma hemma 

Svårare att smita undan – då 
onanerar vi mer sällan 

Hela 22 procent av svenskarna 
säger att de onanerar mer sällan än 

tidigare. 11 procent att uppger till 
och med att de gör det mycket mer 

sällan än före pandemin. Det kan 
bero på flera saker. Exempelvis 

tillbringar vi mer tid i hemmet 
tillsammans med partner och familj 

än tidigare. Kanske är det så att det 
är svårare att smita ifrån och få en 

stund för sig själv? Majoriteten 
onanerar nämligen vanligtvis när 

man är ensam hemma.

”Det förvånar mig inte att svenskar svarar att de 
onanerat mer sällan eller inte alls det senaste året. 
Att det är svårt att hitta plats och tid då man får 
vara ifred är en naturlig förklaring men jag tror 
också att en ökad osäkerhet kring och 
konsekvenser av Covid och samhällsutvecklingen 
den senaste tider har blivit en stressfaktor för 
många människor och den typen av stress är sällan 
gynnsam för lusten och därmed viljan att onanera. 
Samtidigt kan det vara så att en del hanterar en 
ökad stress genom att just onanera.” 

– Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut  
& sexolog
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Porr har fått mer uppmärksamhet 
 
Majoriteten menar att de har ändrat sina digitala vanor på något 
sätt under året som gått. Bland annat har porrtittandet har ökat 
under pandemin och det är i huvudsak män som surfat runt på 
nakna sidor oftare. Nästan var tionde man tittar mer på porr nu än 
före pandemin. 

har på något sätt ändrat  
sina digitala sexvanor det  
senaste året 

av männen har tittat mer på 
porr under pandemin 

59%  12%

1. Jag tittar på porr oftare 7 %

2. Jag har upptäckt sexleksaker 3 %

3. Jag använder meddelanden  
för sexuell kommunikation mer  2 %

4. Jag har dejtat mer via  
onlinetjänster eller appar 2 %

5. Jag har sökt efter hälsorelaterad 
information om sex på nätet 

1 %

6. Jag har lyssnat på sexnoveller via 
podcast eller ljudbok

1 %

7. Jag använder videochatt för sexuell 
kommunikation mer

1 %
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  Färre nya lekkamrater  

Det är inte förvånande att en hel del har haft färre 
sexuella kontakter under pandemin. Fem procent av 
svenskarna uppger det. Ungefär lika många har helt 
valt bort sex med andra under pandemin. Men de 
allra flesta har faktiskt inte gjort några större 
förändringar när det gäller sexuella kontakter. 

”Att majoriteten inte förändrat sina beteenden vad gäller 
sexuella kontakter kan bero på många har en fast relation 
som de inte upplever behöver anpassa sig till restriktioner. 
De som minskat eller helt avstått från nya sexuella 
kontakter kan ju vara oroliga för smitta. En andel av dess 
är möjligen också personer som upplever sökandet efter 
sexuella kontakter som svårt och komplicerat och som har 
använt pandemin som en anledning att pausa lite.” 

– Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut  
& sexolog

Totalt Man Kvinna

Jag har valt att ha endast ha en sexuell 
relation under pandemin

7 % 7 % 6 %

Jag har valt bort sex med andra helt 
under pandemin

6 % 6 % 5 %

Jag har haft färre sexuella kontakter 
med andra än vanligt

5 % 6 % 4 %

Jag har haft fler sexuella kontakter med 
andra än vanligt

1 % 2 % 1 %

Ingen förändring jämfört med innan 
pandemin

81 % 79 % 83 %

Vet ej/ej svar 1 % 0 % 1 %

Så har antalet sexuella kontakter förändrats under 
pandemin
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Att ragga på krogen har inte varit ett alternativ för de flesta under det senaste året. Bara två procent av svenskarna har träffat någon på krogen 
som de inlett en sexuell relation med under pandemin. Och inte en enda har fått napp på gymmet. Däremot har dejtingapparna haft högkonjunktur. 
Tio procent av männen och fem procent av kvinnorna har träffat någon genom en app i mobilen.

Så har vi träffat nya under pandemin 

Totalt Man Kvinna

Via onlinedejting eller dejtingapp 8 % 10 % 5 %

På jobbet 4 % 3 % 5 %

På krogen 2 % 3 % 1 %

Via sociala medier 2 % 2 % 1 %

Under en promenad 2 % 2 % 2 %

På gymmet 0 % 0 % 0 %

Annan plats 37 % 38 % 37 %

Jag har inte haft några nya sexuella 
kontakter

45 % 42 % 49 %

Vet ej / inget svar 0 % 0 % 1 %

Färre krogragg och gymflirtar
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”Det finns både för- och nackdelar med onlinedejting och dejting-appar. Fördelarna 
är att det är lättare att hitta andra personer som också är ute efter att få kontakt. 
Det är också smidigt att kunna hitta personer vars intressen och värderingar känns 
lockande att utforska vidare. Några nackdelar är att verkligheten inte alltid 
motsvarar beskrivningen i profilen vilket kan leda till både slöseri med tid och 
besvikelser. Det är också så att ju större utbud av matchningar du får online – 
desto större risk att du inte ger varje kontakt den tid som ofta kan behövas för att 
en attraktion ska uppstå och att du därför avfärdar dem i ett för tidigt skede. Ett 
större utbud gör också att en vikt läggs vid utseendet.” 

– Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut & sexolog
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SVENSKARNAS ORGASM-  
& ONANIVANOR 

Kapitel 2 
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 På önskelistan: En skön säng och en leksak

Hur länge och hur mycket onanerar vi? Och använder vi 
hjälpmedel? Att använda sexleksaker är vanligt i dag. Än så 
länge är det framför allt kvinnor som har upptäckt att de kan 
förbättra sexlivet med spännande hjälpmedel, både under sex 
med andra eller med sig själv. Men de flesta som använder 
sexleksaker säger faktiskt att det är den sexuella spänningen 
som är det främsta skälet till att man använder sexleksaker. 

Det finns också många nyfikna. 23 procent av de som inte har 
använt en leksak säger att skulle vilja prova. Även män är 
nyfikna, nära en femtedel av killarna kan tänka sig att prova en 
leksak.

Topp 5: Därför använder svenskarna sexleksaker 

1. Det är sexuellt spännande   38 % 
2. Det ger mig starkare orgasmer  29 % 
3. Det får mig att komma flera gången 12 % 
4. Det skapar spänning mellan mig och min partner 12 % 
5. Det är det enda sättet jag kan få orgasm på  9 %

Använder du sexleksaker vid onani?
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Totalt

67 % Aldrig

5 % Alltid
5 % Ofta

23 % Någon gång 

ibland

12 % Alltid

10 % Ofta

Kvinnor

37 % Någon  
gång ibland

41 % Aldrig

Män
11 % Någon  
gång ibland

1 % Ofta

87 % Aldrig



”Sexleksaker har den stora fördelen att de kan 
ge oss stimulans som en kropp inte kan genom 
sin form, vibration och så vidare. Därför 
behöver den aldrig ses som en konkurrent eller 
ersättare, utan ett komplement som gör mer 
härliga saker möjliga under sex, med eller utan 
partner. Jag brukar tänka på sexleksaken som 
en studsmatta – det är roligt att bara hoppa 
också, men på en studsmatta kommer du 
högre och det liksom sjunger i magen på ett 
helt annat sätt!” 

– Marika Smith, Sexinspiratör
De är nyfikna på att prova sexleksaker: 

28% 
Kvinnor  

  

21% 
Män  
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Sexleksaker används av 
en tredjedel av alla svenskar

”Att använda en sexleksak vid onani är ett värdefullt hjälpmedel för 
att öka sin njutning vilket många svenskar har upptäckt. Att flera i 
pensionsålder visar en nyfikenhet för sexleksaker är glädjande då  
vi vill uppmuntra alla, oavsett ålder, att njuta av sin kropp.” 

– Elvira Eriksson, Marknads- & kommunikationschef på Lelo

88% 
i pensionsålder 
använder aldrig 
sexleksak  

21% 
av kvinnor får lättast 
orgasm genom onani 
med en sexleksak
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Göteborgarna onanerar mest

Det finns en del intressanta skillnader i onanivanor sett över 
landet. Göteborg är exempelvis den kommun där det onaneras 
mest. En tredjedel av göteborgarna onanerar så ofta som några 
gånger i veckan. I övriga Sverige gäller det en knapp fjärdedel 
av befolkningen.  

Här bor de som onanerar mest i Sverige 

1. Göteborg 
2. Malmö 
3. Övriga Sverige 
4. Stockholm

Man smyger gärna för sin partner 

Men i vilka situationer onanerar vi svenskar egentligen? Det 
visar sig vara populärt att onanera när man är ensam hemma. 
Det säger hela 63 procent. Nästan var tionde svensk berättar 
även att man helst onanerar när sin partner sover. Dock är det 
inte lika populärt med telefonsex som vi kanske tror. 

När jag är ensam hemma 63 %

När min partner sover 8 %

När jag surfar på nätet 5 %

När barnen sover 3 %

När jag tittar på TV 1 %

När jag pratar i telefon 0 %

Annat 15 %

Vet ej/ej svar 4 %
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Sängen är (fortfarande) vanligaste platsen

Den vanligaste platsen att onanera på är inte helt oväntat i 
sängen under kvällstid. Men det finns även andra platser och 
tidpunkter som är populära. En hel del tycker att onani är en 
utmärkt paus mitt på dagen. Allra vanligast tycks det vara i 
Malmö. Nästan var femte malmöbo onanerar nämligen som  
en paus mitt på dagen. 

Här onanerar svenskar helst 

1. I sängen – 59 procent 
2. I badrummet – 25 procent 
3. I badet/duschen – 20 procent 
4. I vardagsrummet – 11 procent 
5. Framför TV/dator – 11 procent 

Då onanerar svenskar helst 

1. På kvällen – 34 procent 
2. Innan jag somnar – 17 procent 
3. Som en paus under dagen – 13 procent 
4. På morgonen – 12 procent 
5. Mitt i natten – 1 procent
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1–10 minuter från start till mål 

Alla lägger vi olika tid på att onanera. Oavsett om vi upplever 
njutning under hela stunden eller för att uppnå orgasm. En 
liten grupp kan uppnå orgasm bara på några sekunder, 
ungefär lika många tar mer än en timme på sig. Den 
genomsnittliga tiden för svenskarna att uppnå orgasm är 
däremot 1–10 minuter.

Totalt Man Kvinna

Några sekunder 1 % 1 % 1 %

Kortare än en minut 4 % 2 % 6 %

1–5 minuter 41 % 42 % 40 %

6–10 minuter 29 % 25 % 34 %

11–20 minuter 12 % 17 % 7 %

20–40 minuter 3 % 3 % 2 %

40–60 minuter 0 % 0 % 0 %

Längre än en timma 1 % 1 % 1 %

Jag får aldrig orgasm 2 % 2 % 3 %

3% 
av kvinnorna och 

  

2% 
av männen får aldrig orgasm 

  

”Det går tre manliga orgasmer på varje kvinnlig i 
heterorelationer, trots att vi rent biologiskt har lika lätt att 
komma. Vi gör helt enkelt ”fel” när vi har sex, samlag 
stimulerar penis men inte klitoris, till exempel, och vi lägger 
väldigt mycket fokus på just det. Vi borde satsa mycket mer 
på det sex som stimulerar klitoris, som oralsex och smeksex, 
men det ses fortfarande som ”förspel” till det ”riktiga” sexet, 
dvs penetration. Kvinnor börjar tröttna på det här, och ser 
det som mer och mer självklart att få möjlighet till orgasm 
vid sex, så att de efterfrågar mer orgasmer är ju inte det 
minsta konstigt.” 

– Marika Smith, Sexinspiratör
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MÄN & KVINNOR 
Kapitel 3 
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Män onanerar mycket oftare än kvinnor

Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det 
kommer till sex och onani. En av de största skillnaderna gäller 
porr. Mer än dubbelt så många bland män tittar på porr för 
extra stimulans vid onani – faktiskt hela 44 procent. Att lyssna 
på sexnoveller är däremot fem gånger så vanligt bland kvinnor.  

Hur eller om man kryddar onanitillfällena skiljer sig alltså åt 
mellan könen, men dessutom är det stor skillnad när det 
kommer till hur ofta man onanerar. Nio procent av männen 
onanerar varje dag eller till och med flera gånger om dagen.  
Det gör ingen av kvinnorna. Vanligast bland männen är att 
onanera några gånger i veckan och bland kvinnorna några 
gånger i månaden.  

44% av männen och 19% av 
kvinnorna tittar på porr under onani

20



 Så ofta onanerar svenskarna

Så ofta kommer leksaken fram  
Sexleksaker är vanligt och populärt bland kvinnor men ett outforskat område för många män. Bara en av tio män använder det någon 
gång. Bland kvinnor är det istället ungefär lika som andel, 12 procent, som alltid använder sexleksaker när de onanerar. Och hela sex av tio 
kvinnor använder det alltid, ofta eller ibland. 

För många män är sexleksaker framför allt något som används för att höja den sexuella spänningen, inte någonting som underlättar eller 
stärker den egna orgasmen – vilket det i hög grad gör för kvinnor. 

Totalt Man Kvinna

Flera gånger om dagen 1 % 2 % 0 %

Varje dag 4 % 7 % 0 %

Varannan dag 4 % 7 % 1 %

Några gånger i veckan 25 % 36 % 13 %

En gång i veckan 12% 14 % 10 %

Några gånger i månaden 23 % 17 % 30 %

Några gånger om året 19 % 11 % 27 %

Aldrig 10 % 5 % 17 %

Vet ej/ej svar 2 % 1 % 3 %
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 På önskelistan: En skön säng och en leksak

87% av männen använder aldrig sexleksaker  
men 21% vill prova 

Hur får vi orgasm lättast?  
Män säger att de enklast får orgasm genom att ha sex med en annan person. 
Det uppger ungefär hälften av männen. Motsvarande siffra hos kvinnorna är 
30 procent. Bland dem säger i stället 55 procent att det är enklast genom 
onani, med eller utan sexleksaker. 

Topplistan: Så får män och kvinnor orgasm lättast      Män Kvinnor 
1. Genom sex med annan person              49 %    30% 
2. Genom onani med händerna             39 % 34% 
3. Genom onani med sexleksak             1% 21%

”Utbudet av sexleksaker för män är fortfarande betydligt smalare, och 
fokuserar ofta på prestation mer än njutning, därför använder män inte 
leksaker i samma utsträckning som kvinnor. Dessutom finns det tyvärr 
fortfarande ett visst tabu kring att ha en ”runkleksak” trots att vibratorer 
och dildos sedan länge är accepterat för kvinnor. Det måste vi jobba bort, 
för det är ju såklart helt ologiskt.” 

– Marika Smith, Sexinspiratör
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 På önskelistan: En skön säng och en leksak

Ungefär lika stor andel män som kvinnor – 27 respektive 30% 
– säger att de använder sexleksaker för att det ger 
starkare orgasmer 

Kvinnor önskar sig fler orgasmer  
Orgasm står ofta i fokus när vi tänker på sex och onani. Fyra av tio 
svenskar erkänner att de önskar sig fler orgasmer. Det är framför allt 
kvinnor som önskar sig fler orgasmer. Männen tycks däremot vara mer 
tillfreds.

Önskar du dig fler orgasmer (total)? 
Ja 38 % 
Nej 48 % 
Vet ej 14 % 

Önskar du dig fler orgasmer (kvinnor)? 
Ja 43 % 
Nej 45 % 
Vet ej 12 % 

Önskar du dig fler orgasmer (män)? 
Ja 33 % 
Nej 50 % 
Vet ej 17 %
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”Att nå orgasm är för många slutmålet med onani. Studien visar 
att uppemot fyra av tio svenskar önskar sig fler orgasmer vilket 
är en tydlig röd tråd i alla de tillfrågade åldrarna. Att fixera sig 
allt för mycket vid orgasmen kan leda till att det blir en ond spiral 
men det finns flera sätt för att öka chanserna. God 
kommunikation med din partner, en lugn och stressfri omgivning, 
utforskarglädje, tålamod och hjälpmedel i form av sexleksaker är 
några av de sakerna som kan underlätta för att nå orgasm.”  

– Elvira Eriksson, Marknads- & kommunikationschef  
på Lelo

Män gör det oftare men kvinnor talar om det mer  
Onani är ett ämne man inte pratar med andra om, enligt majoriteten av svenskarna. 66 procent säger att de inte talar med någon  
alls om onani. Men det skiljer sig rätt rejält mellan män och kvinnor. Många fler kvinnor talar om onani med sina vänner – 18 procent, 
jämför med åtta procent av männen.  

De som har lättast att tala om onani är yngre kvinnor i åldern 18–29 år. I den gruppen talar hela 69 procent om onani med andra och 
alla flest gör det med sina vänner. Det är dubbelt så vanligt att yngre kvinnor talar om onani med sina vänner än killar i samma ålder, 
36 respektive 18 procent. 

Totalt Man Kvinna

Min partner 21% 18% 23%

Med vänner 13% 8% 18%

Med släkt och familj 1% 1% 1%

Med främlingar på internet 0% 1% 0%

Med sjukvården 0% 0% 0%

Annat 2% 3% 1%

Nej, inte med någon 66% 72% 60%

Vet ej/ej svar 1% 1% 1%
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66% 

  

”Både män och kvinnor verkar prata om onani med sina vänner i någon utsträckning men 
män gör det lite mindre. Att kvinnor pratar om onani med sina vänner tror jag har att göra 
med att serier som till exempel Sex and the city lyft onani som företeelse då skådespelarna 
provar och pratar om sexleksaker i flera avsnitt. Det har även funnits sexleksakspartyn i 
decennier som blivit en form av underhållande inslag på möhippor och liknande. Det blir i 
dessa sammanhang mer naturligt att prata onani men min gissning är att samtalen är mer 
på en nivå som handlar om produkters funktion och form och möjligen vilka man 
uppskattar mest. Men att dela exakt hur man onanerar, vad de fantiserar och hur ofta eller 
hur länge man onanerar är nog inte självklart att kvinnor delar med vänner på samma sätt. 
Och det kan vara värdefullt att vissa nivåer får vara privata då det kan finnas risk att 
reaktioner och kommentarer på det man berättar kan upplevas som dömande. Det är inte 
fel på något sätt att prata om onani men du bör vara omsorgsfull med vem man väljer att 
prata med. När det gäller män har de inte haft samma utbud av sexleksaker/ sexhjälpmedel 
och för många är nog tanken på att en grupp män ska prata om onani i samband med ett 
sexleksaksparty en ovan tanke. Så arenorna för män att börja prata om onanivanor är få. 
Däremot har pornografiskt material skapat för män som betraktare producerats i många år 
så det är möjligt att män i högre uträckning pratar om vad de tittar på och därmed 
underförstått ibland onanerar till.” 

– Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut & sexolog

av svenskarna pratar inte 
med andra om onani
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HÄLSA & VÄLBEFINNANDE 
Kapitel 4 
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”Att onanera regelbundet har många hälsovinster. Förutom att det är ett härligt 
tidsfördriv är det ett fantastiskt sätt att lära känna din kropp och dess signaler för 
välbehag och njutning. Dessa signaler blir tydligare och starkare ju mer du fokuserar på 
och uppmärksammar dem. Använder du fantasier när du onanerar tränar du dessutom 
din kreativitet och lär känna din mentala lust ännu bättre. Vår hjärna är trots allt vårt 
främsta lustorgan. Allt det du lär dig om dig själv när du onanerar kan du sedan välja att 
dela med en sexpartner och på så sätt lättare kunna kommunicera vad du blir upphetsad 
av och tycker om. Man har också i studier kunnat visa att kvinnor som onanerar 
regelbundet har en ökad känsla av empowerment – alltså en känsla av styrka och 
kontroll som är positiv för självkänslan och självförtroendet. Men detta förutsätter att 
dina onanivanor är något som du är tillfreds med och inte något som ger negativa 
konsekvenser för dig själv.” 

– Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut & sexolog 

Onani – en hälsokur enligt svenskarna  

Många onanerar naturligtvis för att lugna den sexuella lusten när den kryper på. 
Det fungerar också som ett komplement till sexuellt umgänge med andra, 
oavsett om det råder brist på det eller ej. Men onanin har fler funktioner för oss.

27



Undersökningen visar att självtillfredsställelse faktiskt 
bidrar till en bättre hälsa. Mer än hälften av alla svenskar 
uppger att de onanerar för att det får dem att må bra 
eller att det på något sätt är nyttigt för dem. Majoriteten 
av svenskarna uppger dessutom att de tror att det är 
hälsosamt att onanera regelbundet. Endast tre procent 
tror att det är rent ohälsosamt.

”Att onanera frigör hormoner och signalsubstanser som  
är välgörande för oss på många olika sätt. Kortsiktiga 
hormonduschar av belöningshormon och endorfiner och mer 
långverkande effekter av oxytocin som leder till lugn och ro.  
Vår upphetsning pendlar genom olika stadier och det finns 
forskare som hävdar att det mest njutningsfulla stadiet är fasen 
innan orgasmen och att det är de känslor vi upplever då som  
gör att vi vill onanera igen. Att onanera leder för en del till att du  
får en energikick medan andra upplever att du bli lugnare och  
får lättare att somna.” 

– Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut & sexolog

Totalt Män Kvinnor

1. Det lugnar sexuell lust 41 % 46 % 35 %

2. Det får mig att må bättre 36 % 34 % 38 %

3. Det är ett komplement till sexuellt 
umgänge

33 % 30 % 37 %

4. Det gör mig mindre stressad 33 % 36 % 29 %

5. Lättar vid brist på sexuellt umgänge 22 % 29 % 15 %

6. Det är nyttigt för mig 15 % 17 % 13 %

7. Det är ett sätt att fly vardagen 10 % 12 % 8 %

8. Det ger mig egentid 10 % 13 % 6 %

9. Det är ett sätt att lära känna min kropp 10 % 4 % 16 %

10. Det gör mig lyckligare 9 % 9 % 10 %

Onanitoppen: Därför onanerar svenskarna 
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Så många svenskar tror att det är hälsosamt 
att onanera regelbundet 
Ja  69 % 
Nej 3 % 
Kanske  22 % 
Vet ej  6 % 

Onanerar för att minska stress 
18 – 29 år  48 % 
30 – 49 år 36 % 
50 – 64 år 27 % 
65 – 79 år  9 % 

Här onanerar man för att minska stress 
Göteborgs kommun 37 % 
Stockholm kommun 34 % 
Malmö kommun   32 % 
Övriga Sverige  30 %

av svenskarna tror 
att det är hälsosamt 

att onanera regelbundet 

Onani för att minska stress  

Var tredje person upplever att onani gör 
dem mindre stressade. Lika många tycker 

att onani är ett komplement till sex 
tillsammans med andra. Det är framför allt 

unga i åldern 18 till 29 år som använder 
onani som ett sätt att stressa ned.  Färre än 

en av tio i pensionsålder onanerar av den 
anledningen. Det är också vanligare att 

använda onani som stressdämpande 
aktivitet i Sveriges tre största städer än i 

övriga Sverige.

69%  

55% av män och 
42% av kvinnor 
i åldern 18 till 29 

år onanerar för att 
minska stress 
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”Att onanera som ett sätt att sänka sina stressnivåer är vanligt. Att det är mer vanligt i storstäder kan möjligen förstås utifrån att 
det i dessa miljöer är ett högre tempo och därför en högre nivå av stress – som man sedan väljer att reglera ner med hjälp av att 
ha sex med sin själv. På samma sätt tror jag att gruppen 18 – 29 år – befinner sig i en period i livet som präglas av väldigt 
mycket stress. Det är många beslut som ska tas och många saker som förväntas falla på plats vilket skapar en högre stress än 
normalt och då tar man till kända metoder som onani för att varva ner. Det ses också som alltmer accepterat att onanera oavsett 
vilket kön du tillhör och därför kan man gissa att fler använder sig av onani som avslappnade strategi. Det är helt ofarligt och 
utan några medicinska biverkningar dessutom.” 

– Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut & sexolog
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