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Ja, Nej, Kanske-lista 
BDSM tillägg

Namn: Namn:

Bdsm för mig är (fantasi, 
hobby, sex, läggning, livsstil 
osv.):

Jag vill leka för att (nyfiken, 
kåt, tillfredsställa min partner, 
nya erfarenheter, byta 
sinnestillstånd, emotionell 
utlopp osv.):

När jag leker vill jag känna 
mig: (kåt, rädd, trygg, liten, 
stark, skamsen, obekväm, 
omhändertagen, maktlös osv.)

Mitt stoppord för sluta nu på en
gång är:

Mitt säkerhetsord för lugna ner,
prata om det, sluta med just det 
där är:

Om jag inte kan prata är min 
stoppsignal:

Om jag inte kan prata är min 
säkerhetssignal:

Ja/Nej/
Kanske

Ja/Nej/
Kanske

Underkastelse Dominans

Bli fasthållen Hålla fast en undergiven partner

Lyda order Ge en partner order

Knäböja för partner Ha en partner knäböja inför mig

Bli beordrad att sitta på en lägre höjd 
än den dominanta partnern

Beordra en partner att sitta på en lägre
höjd än mig

Krypa på alla fyra inför partner
Ha en partner krypa på alla fyra inför 
mig

Bli beordrad att inta en speciell 
ställning vid tilltalan

Beordra en partner att inta en speciell 
ställning vid tilltalan

Bli beordrad att sköta 
hushållsarbete /trädgårdsarbete 
/städarbete som en del av en 
dominanslek

Beordrad en partner att sköta 
hushållsarbete /trädgårdsarbete 
/städarbete som en del av en 
dominanslek
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Passa upp på dominant partner Bli uppassad av en undergiven partner

Bli beordrad att bära vissa kläder
Bestämma vilka kläder en partner ska 
ha på sig

Bli beordrad att vara naken Beordra en partner att vara naken

Få ditt godis-, koffein-, kak-, eller 
nikotinintag kontrollerat

Kontrollera en partners godis-, 
koffein-, kak-, eller nikotinintag

Bli beordrad vad/när/hur mycket du 
får äta eller dricka

Bestämma vad/när/hur mycket en 
partner får äta eller dricka

Bli beordrad att äta från något annat 
än en tallrik

Tvinga en partner att äta från något 
annat än en tallrik

Bli matad Mata en partner

Be om lov för att få gå på toaletten
Tvinga en partner att be om lov för att
få gå på toaletten

Bli beordrad att raka könsorganet
Beordra en partner att raka 
könsorganet

Få könsorganet rakat av partner Raka könsorganet på en partner

Bli förbjuden att smeka mig själv
Förbjuda en partner att smeka sig 
själv

Bli tvingad att smeka mig själv Tvingad en partner att smeka sig själv

Vara tvungen att be om lov för att få 
orgasm

Tvinga en partner att  att be om lov 
för att få orgasm

Bli förbjuden att få orgasm Förbjuda en partner att få orgasm

Bli beordrad att få orgasm Beordra en partner att få orgasm

Bli tvingad till orgasm med 
stimulering

Tvinga en partner till orgasm med 
stimulering

Bli penetrerad med tvång Penetrera en partner med tvång

Bli tvingad till andra sexuella 
aktiviteter

Tvinga en partner till andra sexuella 
aktiviteter

Bli tvingad att bära analplugg en 
längre tid utanför sexakten

Tvinga en partner att bära analplugg 
en längre tid utanför sexakten

Bli tvingad att utföra fysiska 
aktiviteter (t.ex. armhävningar, 
löprunda)

Tvinga en partner att utföra fysiska 
aktiviteter (t.ex. armhävningar, 
löprunda)

Bli utsatt för förhör, utfrågning Förhöra, fråga ut en partner

Tvingas att böna och be Tvinga en partner att böna och be

Bli omhändertagen av en dominant 
partner

Ta hand om en undergiven partner

Bli uppfostrad, upplärd Uppfostra, lära upp en partner

Bli tillrättavisad för felaktigt 
beteende

Tillrättavisa en partner för felaktigt 
beteende

Bli bestraffad för felaktigt beteende
Bestraffa en partner för felaktigt 
beteende

Tacka för bestraffning
Tvinga en partner att tacka för 
bestraffning
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Behöva stå i skamvrå Ha en partner stå i skamvrå

Behöva stå i andra utsatta positioner 
som bestraffning

Ha en partner stå i andra utsatta 
positioner som bestraffning

Bli örfilad Ge örfilar

Bli förbjuden att titta någon i ögonen
Förbjuden en partner att titta mig i 
ögonen

Bli tvingad att titta partnern i ögonen
Tvinga en partner att titta mig i 
ögonen

Få mun och näsa förhållna Hålla för mun och näsa på en partner

Bli utsatt för stryptag om halsen Hålla stryptag om halsen på en partner

Bära något som täcker ögonen Täcka ögonen på partner

Bära något som stänger ute ljud Stänga ute ljud från partner

Bondage Bondage

Bli bunden med rep Binda en partner med rep

Bli bunden med rep mer avancerat 
eller fysiskt krävande

Binda en partner med rep mer 
avancerat eller fysiskt krävande

Bli bunden med kedja Binda en partner med kedja

Bli bunden med bondagetejp Binda en partner med bondagetejp

Bära mjuka handbojor (läder, textil 
osv.)

Ha partner bära mjuka handbojor 
(läder, textil osv.)

Bära hårda handbojor (metall, trä 
osv.)

Ha partner bära hårda handbojor 
(metall, trä osv.)

Bära mjuka fotbojor (läder, textil 
osv.)

Ha partner bära mjuka fotbojor (läder,
textil osv.)

Bära hårda fotbojor (metall, trä osv.)
Ha partner bära hårda fotbojor 
(metall, trä osv.)

Bära halskoppel Ha partner bära halskoppel

Bära spreader (anordning som håller 
isär benen)

Ha partner bära spreader (anordning 
som håller isär benen)

Bära ballgag eller annan gag
Ha partner bära ballgag eller annan 
gag

Bli fastbunden i något Binda fast partner i något

Bli upphängd i rep Hänga upp partner i rep

Ha sex fastbunden Ha sex med fastbunden partner

Sova fastbunden Ha partner sova fastbunden

Bli utsatt för smärta fastbunden Utsätta fastbunden partner för smärta

Bli instängd i bur Ha partner instängd i bur

Bära kyskhetsbälte Ha partner bära kyskhetsbälte
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Smärta Smärta

Bli dragen i håret Dra partner i håret

Bli riven hårt med naglarna Riva en partner hårt med naglarna

Bli rispad med något föremål Rispa en partner med något föremål

Bli biten Bita en partner

Få stearin droppat på kroppen Droppa stearin på partner

Få nypor fastsatta i brösten Sätta fast nypor i partners bröst

Få nypor fastsatta i könsorganen Sätta fast nypor i partners könsorgan

Få nypor fastsatta på andra ställen på 
kroppen

Sätta fast nypor på andra ställen på 
partners kropp

Få smisk med handen över kläderna Ge smisk med handen över kläderna

Få smisk med handen på bara stjärten Ge smisk med handen på bara stjärten

Få smisk OTK (liggandes över knät) Ge smisk OTK (liggandes över knät)

Bli slagen med käpp, rotting osv. Slå med käpp, rotting osv.

Bli slagen med ridpiska, spö Slå med ridpiska, spö

Bli slagen med mjuk piska, 
mångsvansad piska osv.

Slå med mjuk piska, mångsvansad 
piska osv.

Bli slagen med bälte, remmar osv. Slå med bälte, remmar osv.

Bli slagen med färla, hårborste, slev 
osv.

Slå med färla, hårborste, slev osv.

Bli slagen på ryggen Slå på partners rygg

Bli slagen på låren Slå på partners lår

Bli slagen på bröstet Slå på partners bröst

Bli slagen på rumpan Slå på partners rumpa

Bli slagen på fotsulorna Slå på partners fotsulor

Bli slagen på handflatorna Slå på partners handflator

Få synliga blåmärken Ge synliga blåmärken

Bli piskad tills det blöder Piska partner tills det blöder

Få smärta tillfogad bröstvårtorna på 
annat sätt

Tillfoga smärta på partners bröstvårtor
på annat sätt

Få smärta tillfogad genitalierna på 
annat sätt

Tillfoga smärta på partners genitalier 
på annat sätt

Bli utsatt för figging (införande av 
smärtsamma/brännande medel analt, 
t.ex. skalad ingefära/Fisherman's 
Friend, osv.)

Utföra figging (införande av 
smärtsamma/brännande medel analt, 
t.ex. skalad ingefära/Fisherman's 
Friend, osv.)

Bli utsatt för  knifeplay (rispa med 
kniv/föra eggen lätt över huden)

Utföra knifeplay (rispa med kniv/föra 
eggen lätt över huden)

Bli utsatt för electroplay (violet 
wands/TENS, osv.)

Utföra electroplay (violet 
wands/TENS, osv.)
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Offentligt Offentligt

Vara bunden under kläder offentligt
Ha parter bunden under kläder 
offentligt

Vara bunden med rep eller bojor där 
det finns risk att bli sedda eller 
upptäckta under lekens gång

Ha partner bunden med rep eller bojor
där det finns risk att bli sedda eller 
upptäckta under lekens gång

Vara bunden i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Ha partner bunden i bekanta, ”trygga”
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Vara bunden utomhus (t.ex. i 
trädgården/skogen/på badstranden)

Ha partner bunden utomhus (t.ex. i 
trädgården/skogen/på badstranden)

Vara fastbunden i något offentligt
Ha partner fastbunden i något 
offentligt

Vara fastbunden i något där det finns 
risk att bli sedda eller upptäckta

Ha partner fastbunden i något där det 
finns risk att bli sedda eller upptäckta

Vara fastbunden i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Ha partner fastbunden i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Vara fastbunden i något utomhus
Ha partner fastbunden i något 
utomhus

Följa regler offentligt Ha partner följa regler offentligt

Följa regler där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Ha partner följa regler där det finns 
risk att bli sedda eller upptäckta

Följa regler i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Ha partner följa regler i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Följa regler utomhus Ha partner följa regler utomhus

Bli beordrad offentligt Beordra partner offentligt

Bli beordrad där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Bli beordrad där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Bli beordrad i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Beordra partner i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Bli beordrad utomhus Beordra partner utomhus

Bli offentligt tillrättavisad för 
felaktigt beteende

Tillrättavisa partner för felaktigt 
beteende

Bli tillrättavisad där det finns risk att 
bli sedda eller upptäckta

Tillrättavisa partner där det finns risk 
att bli sedda eller upptäckta

Bli tillrättavisad i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Tillrättavisa partner i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Bli tillrättavisad utomhus Tillrättavisa partner utomhus

Bli offentligt bestraffad för felaktigt 
beteende

Bestraffa partner offentligt för 
felaktigt beteende

Bli bestraffad  där det finns risk att 
bli sedda eller upptäckta

Bestraffa partner där det finns risk att 
bli sedda eller upptäckta

Bli bestraffad i bekanta, ”trygga” Bestraffa partner  i bekanta, ”trygga” 
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kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event) kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Bli bestraffad utomhus Bestraffa partner  utomhus

Bli tillfogad smärta offentligt Tillfoga partner smärta offentligt

Bli tillfogad smärta där det finns risk 
att bli sedda eller upptäckta

Tillfoga partner smärta där det finns 
risk att bli sedda eller upptäckta

Bli tillfogad smärta i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Tillfoga partner smärta i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Bli tillfogad smärta utomhus Tillfoga partner smärta utomhus 

Bli smekt offentligt Smeka partner offentligt

Bli smekt där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Smeka partner där det finns risk att bli
sedda eller upptäckta

Bli smekt i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Smeka partner i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Bli smekt utomhus Smeka partner utomhus 

Tvingas smeka en partner offentligt Bli smekt offentligt

Tvingas smeka en partner där det 
finns risk att bli sedda eller upptäckta

Bli smekt där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Tvingas smeka en partner i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Bli smekt i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Tvingas smeka en partner utomhus Bli smekt utomhus 

Bära eller bli stimulerad med en 
trådlös vibrator offentligt

Stimulera med eller ha partner bära en
trådlös vibrator offentligt

Bära eller bli stimulerad med en 
trådlös vibrator där det finns risk att 
bli sedda eller upptäckta

Stimulera med eller ha partner bära en
trådlös vibrator där det finns risk att 
bli sedda eller upptäckta

Bära eller bli stimulerad med en 
trådlös vibrator i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Stimulera med eller ha partner bära en
trådlös vibrator i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Bära eller bli stimulerad med en 
trådlös vibrator utomhus 

Stimulera med eller ha partner bäraen 
trådlös vibrator utomhus 

Bära en dildo eller buttplug offentligt
Ha en partner bära en dildo eller 
buttplug offentligt

Bära en dildo eller buttplug där det 
finns risk att bli sedda eller upptäckta

Ha en partner bära en dildo eller 
buttplug där det finns risk att bli sedda
eller upptäckta

Bära en dildo eller buttplug i bekanta,
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Ha en partner bära en dildo eller 
buttplug i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Bära en dildo eller buttplug utomhus 
Ha en partner bära en dildo eller 
buttplug utomhus 

Bli stimulerad eller penetrerad med 
en dildo offentligt

Stimulera eller penetrera en partner 
med en dildo offentligt

Bli stimulerad eller penetrerad med 
en dildo där det finns risk att bli 

Stimulera eller penetrera en partner 
med en dildo där det finns risk att bli 
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sedda eller upptäckta sedda eller upptäckta

Bli stimulerad eller penetrerad med 
en dildo i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Stimulera eller penetrera en partner 
med en dildo i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Bli stimulerad eller penetrerad med 
en dildo utomhus 

Stimulera eller penetrera en partner 
med en dildo utomhus 

Tvingas stimulera eller penetrera en 
partner med en dildo offentligt

Bli stimulerad eller penetrerad med en
dildo offentligt

Tvingas stimulera eller penetrera en 
partner med en dildo där det finns 
risk att bli sedda eller upptäckta

Bli stimulerad eller penetrerad med en
dildo där det finns risk att bli sedda 
eller upptäckta

Tvingas stimulera eller penetrera en 
partner med en dildo i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Bli stimulerad eller penetrerad med en
dildo i bekanta, ”trygga” kretsar (t.ex. 
fest eller bdsm-event)

Tvingas stimulera eller penetrera en 
partner med en dildo utomhus 

Bli stimulerad eller penetrerad med en
dildo utomhus 

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk offentligt

Penetrera en partner med hand eller 
kuk offentligt

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Penetrera en partner med hand eller 
kuk där det finns risk att bli sedda 
eller upptäckta

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Penetrera en partner med hand eller 
kuk i bekanta, ”trygga” kretsar (t.ex. 
fest eller bdsm-event)

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk utomhus 

Penetrera en partner med hand eller 
kuk utomhus 

Tvingas penetrera en partner med 
hand eller kuk offentligt

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk offentligt

Tvingas penetrera en partner med 
hand eller kuk där det finns risk att 
bli sedda eller upptäckta

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Tvingas penetrera en partner med 
hand eller kuk i bekanta, ”trygga” 
kretsar (t.ex. fest eller bdsm-event)

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Tvingas penetrera en partner med 
hand eller kuk utomhus 

Bli penetrerad med en partners hand 
eller kuk utomhus 

Få orgasm offentligt Ge en partner orgasm offentligt

Få orgasm där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta

Ge en partner  orgasm där det finns 
risk att bli sedda eller upptäckta

Få orgasm i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Ge en partner orgasm i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Få orgasm utomhus Ge en partner orgasm utomhus 

Ge en partner orgasm offentligt Få orgasm offentligt

Ge en partner  orgasm där det finns 
risk att bli sedda eller upptäckta

Få orgasm där det finns risk att bli 
sedda eller upptäckta
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Ge en partner orgasm i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Få orgasm i bekanta, ”trygga” kretsar 
(t.ex. fest eller bdsm-event)

Ge en partner orgasm utomhus Få orgasm utomhus 

Bli tvingad till orgasm offentligt
Tvinga en partner till orgasm 
offentligt

Bli tvingad till orgasm där det finns 
risk att bli sedda eller upptäckta

Tvinga en partner till orgasm där det 
finns risk att bli sedda eller upptäckta

Bli tvingad till orgasm i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Tvinga en partner till orgasm i 
bekanta, ”trygga” kretsar (t.ex. fest 
eller bdsm-event)

Bli tvingad till orgasm utomhus Tvinga en partner till orgasm utomhus

Bli förbjuden att få orgasm offentligt
Förbjuda en partner att få orgasm 
offentligt

Bli förbjuden att få orgasm där det 
finns risk att bli sedda eller upptäckta

Förbjuda en partner att få orgasm där 
det finns risk att bli sedda eller 
upptäckta

Bli förbjuden att få orgasm i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Förbjuda en partner att få orgasm i 
bekanta, ”trygga” kretsar (t.ex. fest 
eller bdsm-event)

Bli förbjuden att få orgasm utomhus 
Förbjuda en partner att få orgasm 
utomhus 

Titta på när obekanta har sex Titta på när obekanta har sex

Titta på när andra har sex i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Titta på när andra har sex i bekanta, 
”trygga” kretsar (t.ex. fest eller bdsm-
event)

Bli fotograferad under bdsm-lek Bli fotograferad under bdsm-lek

Bli fotograferad under sex Fotografera en partner under bdsm-lek

Bli videofilmad under bdsm-lek Bli fotograferad under sex

Bli videofilmad under sex Fotografera en partner under sex

Bli videofilmad under bdsm-lek

Videofilma en partner under bdsm-lek

Bli videofilmad under sex

Videofilma en partner under sex

Rollspel Rollspel

Tilltala en dominant partner med titel 
eller liknande

Bli tilltalad med titel eller liknande

Bli tilltalad med titel eller 
förminskande epitet

Tilltala en undergiven partner med 
titel eller förminskande epitet

Ägna mig åt ageplay (låtsas ha en 
annan ålder)

Ägna mig åt ageplay (låtsas ha en 
annan ålder)

Ha en partner ägna sig åt ageplay 
(låtsas ha en annan ålder)

Ha en partner ägna sig åt ageplay 
(låtsas ha en annan ålder)
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Ägna dig åt puppyplay (låtas vara en 
hund)

Ha en partner ägna sig åt puppyplay 
(låtas vara en hund)

Rollspela ett annat djur Ha en partner rollspela ett annat djur

Ha på mig uniforma av något slag 
under lek

Ha på mig uniform av något slag 
under lek

Ha en partner iklädd uniform av 
något slag

Ha en partner iklädd uniform av något
slag

Rollspela våldtäkt Rollspela våldtäkt

Utsatt för lek med vapen (t.ex. att 
hantera knivar/suga av en 
pistol/smeka ett gevär/bli penetrerad 
av en gevärspipa)

Lek med vapen på partner (t.ex. att 
hantera knivar/suga av en 
pistol/smeka ett gevär/bli penetrerad 
av en gevärspipa)

Utsatt för lek med eld Lek med eld mot partner

Särskilda objekt som jag tänder 
på är: (t.ex. metall, skor, 
regnkläder, hår osv.) 

Vad som hjälper mig att vara 
bekväm är:

Sexuella aktiviteter som jag 
inte gillar är:
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