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Self-efficacy hos personer med en undergiven roll i 24/7 

relationsformer 
 

Claudia Eichelkraut 

 

 
Self-efficacy är, delvis, beroende av generalisering genom vilken individen 

kan ta gamla erfarenheter till stöd inför aktuella situationer. Individer med 

undergiven roll i en 24/7 relation, inom Bondage-discipline, dominance-

submission, sadism-masochism (BDSM) subkulturen, befinner sig i en, i 

högre grad, strukturerad vardag än individer med dominant roll. Detta bör 

leda till större erfarenhetsbank att generalisera från. Frågeställning är 

huruvida individerna med undergiven roll ligger på extremare nivåer av 

allmän och förhållandefokuserad self-efficacy, än de med dominant roll. En 

enkätundersökning genomfördes där den allmänna self-efficacyn testades 

med skalan översatt av Löve, Moor och Hensing (2011) och den 

förhållandefokuserade self-efficacyn med en egen översättning av Sherer, 

Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs, och Rogers (1982) skala. Av 

de 34 deltagarna var 20 kvinnor och 1 av annan könsidentitet. 

Undersökningen visar en skillnad mellan individer med undergiven och 

dominant roll samt en ökning över tid i förhållandet, båda i 

förhållandefokuserad self-efficacy. Detta tolkas som att båda grupper får 

ökade erfarenheter inom förhållandet allt eftersom detta pågår. 

Undersökningens resultat, samt rollernas förhållande till jämförelsemåttet är 

stoff till vidare forskning. 

 

Keywords: self-efficacy, relational self-efficacy, M/S-relationship, BDSM. 

 

 

Inledning 
 

En subkultur, där både sexuella och sensoriska upplevelser står i fokus. En relationsform där 

harmoni och trygghet, skapade av kommunikation, står i förgrunden. Ett något ovanligt sätt 

att leva på avvikande från normen och tidigare stämplat med en oaccepterbarhetsstämpel. 

Numera börjar BDSM-kulturen träda fram i dagsljuset och i BDSM-kulturens farvatten följer 

även specifikare delar av den stora kulturen med i akademikernas och allmänhetens 

medvetande. En av dessa specifika delar är 24/7, en relationsform med ett förskjutet 

kontrollansvar där parterna tillsammans strävar efter en trygghet och ett lugn de inte finner i 

de vanligast förekommande relationsformerna. Denna form av relation är del i grunden för 

denna undersökning. Denna relationsforms speciella uppbyggnad har lett till undersökningens 

frågeställning samt hypoteser och det är denna relationsforms specifika uppbyggnad som, 

även utöver denna undersökning, är ett ämne värt att öka kunskapen om. 

Syftet med denna studie är att undersöka en grupp med eventuellt avvikande värden på 

både allmän och förhållandefokuserad self-efficacy. Detta med hjälp av frågeställningen 

huruvida personer med en undergiven roll i en 24/7 relation ligger på extremare nivåer av 

allmän och förhållandefokuserad self-efficacy än personer med en dominant roll. Med 

extremare menas i denna undersökning ett starkare avvikande värde från ett normalvärde som 

tillskrivits en undersökningsgrupp utan specifika demografiska indelningar. Det vill säga att 

om medelvärdet för individerna med dominant roll avviker med något förhöjda värden så bör 

individerna med undergiven roll ligga på högre värden än detta. Om medelvärdet för 
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individerna med dominantroll, däremot, avviker med något lägre värden så bör individerna 

med undergiven roll uppvisa värden under dessa.  

 

 

BDSM- Kulturens grunder och en av strukturerna 
  

Bondage-discipline, dominance-submission, sadism-masochism (BDSM) (Fredoroff, 2008) 

kulturen är både en bred och mångsidig kultur som består av flertalet kodex och 

förhållandesätt som kan variera från par till par men även från förening till förening eller land 

till land. Skillnaderna ligger dock ofta på en detaljnivå medan de grova dragen i övergripande 

koncept förblir lika; ”safe, sane and consensual” är den starkaste normen som råder där inget 

ska ske utan att det är under säkra förhållanden, inom gränserna för sunt förnuft och inte utan 

båda parternas samtycke. Wismeijer & van Assen (2013) visar att det inom BDSM kulturen 

finns några återkommande roller som individer kan inta. Individer med dominant roll, även 

kallad Dom, är individerna som utövar och tar över kontroll. Individer med undergiven roll, 

även kallad Sub, är individerna som lämnar över sin kontroll till den dominante. Individer 

som hoppar mellan de två rollerna kallas Switch, dessa tar eller ger ifrån sig kontrollen 

beroende på situation. 

Individer som anser sig tillhöra BDSM kulturen ser den ofta inte endast som en sexuell 

kultur utan ser även ett fokus på sensoriska intryck och mentala upplevelser fria från sexuella 

undertoner. Många av aktiviteterna kopplade till BDSM kulturen har egna regler och kodex 

för att göra dem säkra och trygga för deltagarna och hela kulturen präglas av en kodex där 

inget ska ske utan samtycke och att, för individen, nya områden bör utforskas med en vettig 

försiktighet (Newmahr, 2010). Wismeijer och van Assen (2013) påpekar även att de individer 

som anser sig tillhöra BDSM kulturen kan i olika grad vara delaktiga i kulturens alla facetter. 

Från att vara aktiv i de flesta av dessa facetter till att mera fokuserad och endast intressera sig 

i exempelvis maktskiftningen mellan dominanta och undergivna. 

Kartläggningar av personer som anser sig tillhöra BDSM kulturen har gjorts då det tidigare 

har antagits att dessa bör ha psykopatologiska problem eller störningar. Data från en nationell 

undersökning utförd av Richters, de Visser, Rissel, Grulich och Smith (2008)  visar tydligt på 

att individer inom BDSM kulturen inte har några sjukligt avvikande värden i varken den 

psykiska eller sexuella dimensionen och att det inte förekommer några problem i dessa 

områden i någon större utsträckning än hos den totala/allmänna populationen. Utöver detta så 

är det subjektiva välmående är högre än hos genomsnittsbefolkningen. Detta stöds även av en 

studie av Wismeijer och van Assen (2013) vilken visar att kvinnor i BDSM kulturen är 

tryggare i sina förhållanden och mindre i behov av bekräftelse av utomstående än kvinnor inte 

involverade i denna kultur.  

 

24/7 Relationen. Ett av koncepten i BDSM är relationsformen 24/7, även kallad M/S-

förhållande, vilken förekommer både i mono- samt polyamorös tappning. Ett alternativt namn 

är ”total power exchange”. Detta kan dock även innefatta kortare sessioner och är därmed en 

opassande benämning att använda i denna undersökning. 

En 24/7 relation består av en undergiven person i ett monoamoröst förhållande och 

eventuellt flera undergivna om förhållandet är polyamoröst, dock så förekommer det oftast 

endast en dominant person. I en 24/7 relation lämnar den undergivna personen över sin 

bestämmanderätt till den dominante. Ett säkerhetsord väljs eller protokoll utformas så att den 

undergivne alltid har den fulla makten att ta tillbaka sin bestämmanderätt (Masters, 2009).  

Praktiskt så kan detta se ut på olika, individuella sätt men det grundläggande i denna 

relationsstruktur är att den dominante bestämmer över den undergivne under dygnets alla 

timmar, alla dagar i veckan tills relationen löses upp eller tills att den undergivne tar tillbaka 

sin makt. Det är denna långvarighet i maktskiftningen som har gett 24/7 sitt namn; 24 timmar 
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om dygnet, sju dagar i veckan. Något som gäller alla ”total power exchange” förhållanden, 

både 24/7 och de sessionsbundna är att den undergivne må ha en undergiven roll inom 

förhållandet men det innebär inte att denne på något vis är undergiven mot andra personer i 

vardagslivet (Masters, 2009). Personen med den undergivna rollen lämnar endast över 

bestämmanderätten till den dominanta motparten, ingen annan. 

Det bör understrykas att beteendet hos den undergivne inte formas av inlärd hjälplöshet. 

Inlärd hjälplöshet är ett tillstånd där en individ inte påvisar några undvikande beteenden när 

denne befinner sig i en aversiv situation på grund av att denna situation har varit oundviklig 

tidigare (Maier & Seligman, 1976). Hos undergivna i 24/7 relationer är situationen, om denna 

upplevs som något negativt redan från första stund undvikbar. Detta bör betonas då den 

inlärda hjälplösheten skulle spela in och påverka self-efficacy utfallen i denna undersökning. 

Vilket skulle ske då den intärda hjälplösheten inte bara har en påverkan på motivationen. Den 

påverkar även kognitionen, på så vis att individen inte längre ser ett beteendes möjlighet att 

påverka omgivningen, samt på det emotionella tillståndet, där en okontrollerbar situation 

upplevs som mer emotionellt påfrestande än en likadan situation som kan påverkas (Maier & 

Seligman, 1976). Det är alltså inte en hjälplös situation som den undergivne vant sig vid utan 

det är en vald situation där den undergivne har fullständig makt att ta tillbaka all 

bestämmanderätt över sig själv, när som helst. Om ett säkerhetsord inte förekommer, vilket 

ibland är fallet i långvariga förhållanden, så styrs ofta ett stopp i maktförskjutningen av 

protokoll som författats och undertecknats tillsammans av de inblandade parterna (Masters, 

2009). Därav bortses från faktorn av inlärd hjälplöshet i denna undersökning. 

 

 

Teoretisk bakgrund för self-efficacy 

 
Self-efficacy, vilket definieras som tron på den egna förmågan att frammana ett adekvat 

beteende för att klara av en krävande situation eller: ”/…/ one’s belief in one’s capacity to 

mobilize the physical, intellectual, and emotional resources needed to succeed /…/” (Eden & 

Avriam, 1993 s. 352). Eller som upphovsmannen till uttrycket sa det i sin första artikel kring 

detta: ”/…/ the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce 

the outcomes.” (Bandura, 1977 s. 193). 

Self-efficacy byggs upp av förväntningar. Dessa förväntningar är en individs övertygelse 

att denne i en situation kan frammana ett passande beteende som ger en önskvärd utgång. Det 

är styrkan på denna förväntan som avgör om en individ anser sig ha möjligheten att klara av 

en viss situation. Anses situationen som ohanterlig så kommer individen snarare att undvika 

den än att försöka utföra den adekvata handlingen. Framgång i situationer där förväntan på 

handlingen var positiv ökar förväntningarna på det egna beteendet i liknande situationer 

framöver. Starka positiva förväntningar gör att graden av ansträngning och tid individen 

investerar i situationen är större än om förväntningarna hade varit låga (Bandura, Adams, & 

Beyer, 1977) . 

För att kunna ha förväntningar på den egna förmågan behövs en referensram där 

information inhämtas, vilken sedan, medvetet eller omedvetet, blir basen för individens 

förväntningar. Informationskällorna för self-efficacy står i en hierarkisk relation där de egna 

prestationerna har starkast inflytande, där efter följer ställföreträdande prestationer, emotionell 

”arousal” och övertalan från omgivning i ordning med avtagande styrka på inflytandet. Dock 

så är det inte endast antalet positivt avklarade situationer som spelar in i informationskällan av 

egna prestationer utan även situationens svårighet, individens ansträngningar samt mönster 

och frekvens av dessa positivt avklarade situationer. Ställföreträdande prestationer är när 

individen ser andra personer hantera en situation och detta ger övertygelsen att individen själv 

också borde klara av likartade situationer. Emotionell ”arousal” spelar in på så vis att en 

individ med hög ”arousal” kan förlora sin övertygelse att klara av den föreliggande 
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situationen då denne tolkar sin höga ”arousal”-nivå som stress eller annan negativ reaktion. 

Övertalan från omgivning kan även beskrivas som socialt stöd där det är andra personers 

uttalade åsikter om individens förmåga inverkar på dennes övertygelse (Bandura, Adams, & 

Beyer, 1977). 

Att self-efficacyns påverkan kan vara begränsad belyses av Bandura, Adams och Beyers 

(1977), vilka framhåller att vissa erfarenheter endast påverkar övertygelsen i snarlika 

situationer medan andra erfarenheter kan generaliseras över en stor bredd situationer och på så 

vis påverka en individ till en övertygelse att denne kan utföra de flesta nödvändiga handlingar 

som kan behövas. Exempelvis så kan en individ generalisera över olika svårighetsgrader av 

situationer; en individ som har erfarenhet av en enkel situation som klarats av kan 

generalisera detta till en medelsvår uppgift. Generalisering visar sig alltså genom att individer 

med större erfarenhetsbanker, där ett stort antal varierande utgångar finns kopplade till 

positiva förväntningar på den egna prestationen, har högre self-efficacy i fler situationer än de 

individer med begränsad erfarenhetsbank även om deras bank är fylld med positiva utgångar 

kopplade till positiva förväntningar. Skillnaderna i generell self-efficacy är alltså kopplade, 

inte bara till individens disposition utan även dennes erfarenheter av det egna beteendet. 

Individen med denna rika erfarenhetsbank, oavsett om den är rik på positiva eller negativa 

erfarenheter, bär således med sig dessa erfarenheter till nya situationer där de påverkar dennes 

förväntningar på det egna beteendet (Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs, 

& Rogers, 1982). 

Self-efficacy avgör alltså hur en individ tänker om sig själv, hur motiverad denne kan bli 

att ta sig an svårigheter samt hur stabilt dennes emotionella välmående är och allt detta 

inverkar på hur stresstålig individen är och hur hög känslighet denne har för depression. Self-

efficacy påverkar på så vis många områden som exempelvis psykosocialt fungerande, det 

allmänna hälsotillståndet, hälsobeteenden, utnyttjandet av den intellektuella kapaciteten samt 

studie- och yrkessträvande och -ihärdighet vilket även sträcker sig till atletiska aktiviteter. Till 

och med något så fysiskt som en individs smärttröskel kan påverkas markant av individens 

värden i self-efficacy. Dessa står alltså i en kausal relation till medgång respektive bakslag i 

dessa områden. Även på en gruppnivå så är self-efficacy en god prediktor för hur antingen 

individen fungerar inom gruppen eller hur skilda grupper fungerar med varandra (Bandura & 

Lockes, 2003). 

Då self-efficacy är en uppfattning/övertygelse kan den stämma mer eller mindre överens 

med den faktiska förmågan individen har. I sin artikel påvisar Baumeister (1989) att starkt 

avvikande illusioner om den egna förmågan kan leda till ett riskfyllt beteende, vid en 

glorifierande illusion samt stagnation i utvecklingen, vid en förminskande eller allt för 

realistisk illusion. För self-efficacy betyder detta att en individ som är övertygad att den klara 

av vadsomhelst, trots dennes begränsade förmåga, kan ge sig in i ohanterliga situationer och 

att denne troligen kommer att uthärda i situationen trots att det inte finns någon möjlighet att 

klara av den. Samtidigt så kan en individ som är väl medveten om sina exakta gränser och 

möjligheter, eller till och med tror att denne har sämre förmågor än den egentligen har, 

undvika även minimalt utmanande situationerna som kunnat lösas med viss utveckling men 

ligger något utanför den gränsen individen uppfattar för sin förmåga. Genom att inte ta sig an 

dessa utmanande situationerna så kommer individen stagnera i sin utveckling. Därav kan 

slutsatsen dras att värdena en individ har i self-efficacy bör ligga något över dennes faktiska 

prestationsnivå; inte för högt och inte för lågt. 

Self-efficacy kan ses som en allmän och övergripande struktur. Denna benämns i denna 

undersökning som just allmän self-efficacy. Dock så kan man även fokusera undersökningen 

av self-efficacy på specifika delar i vardagen. Inom det specifika området kan self-efficacyn 

vara hög eller låg men på grund av begränsad generalisering skiljer sig dessa värden från de 

allmänna (Bandura, Adams, & Beyers, 1977). Det specifika området denna undersökning 

iakttar, vid sidan om den allmänna self-efficacyn, är förhållandefokuserad self-efficacy.  
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Syfte och hypoteser 
 

Syftet med denna studie är att undersöka en grupp med eventuellt extremare värden på 

allmän och förhållandefokuserad self-efficacy än individer vars self-efficacy, i dessa 

dimensioner, ligger på värden närmare ett övergripande normal-värde. De förmodade 

skillnaderna i allmän och förhållandefokuserad self-efficacy menas bero på skillnaderna i 

individernas erfarenhetsbanker. Personer med undergiven roll i 24/7 relationer har, baserat på 

förhållandets strukturella uppbyggnad, möjlighet att ackumulera en större erfarenhetsbank, i 

sin relationsbundna vardag, än individer med en annan vardaglig struktur. Detta bör ge dem 

extremare värden i förhållandefokuserad self-efficacy. Genom generalisering så bör denna 

erfarenhetsbank vara till användning i vardagen utanför denna relation och därmed ge 

individen extremare värden i allmän self-efficacy. För att kunna utesluta att det är strukturen i 

förhållandet överlag som ger dessa extremare värden testas individer med undergiven roll och 

individer med dominant roll, då de båda delar relationsformen men skiljer sig i vardagens 

strukturella uppbyggnad. För att kontrollera vilken av rollerna som har de mer extrema värden 

sätts de två i relation till ett normal-medelvärde.Baserat på detta så uppstod fyra hypoteser – 

Ha: Personer med en undergiven roll i en 24/7 relation har i snitt extremare värden, i 

allmän self-efficacy, än personer med en dominant roll, i relation till normal-medelvärdet. 

Hb: Personer med en undergiven roll i en 24/7 relation har i snitt extremare värden, i 

förhållandefokuserad self-efficacy, än personer med en dominant roll, i relation till normal-

medelvärdet. 

Hc: Värdena i allmän self-efficacy bör öka i takt med tiden tillbringat i förhållandet ökar. 

Hd: Värdena i förhållandefokuserad self-efficacy bör öka i takt med tiden tillbringat i 

förhållandet ökar.  

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Deltagarurvalet skedde enligt tillgänglighetsprincipen då det handlar om en väldigt specifik 

grupp från en liten population. Grupperna, dominant respektive undergiven roll, valdes för att 

garantera så hög grad av jämförbarhet som möjligt och för att utesluta att relationsformen 

överlag kan vara en inverkande faktor, snarare än rollen i förhållandet. Ingen lista över 

deltagare har förts men ur datan kan det utläsas att totalt 34 personer, varav 13 män, 20 

kvinnor och 1 person av annan könsidentitet, deltog i undersökningen. Av männen hade två 

en undergiven och 11 en dominant roll i förhållandet. Av kvinnorna hade 17 en undergiven 

och 3 en dominant roll i förhållandet. För att kunna upprätthålla konfidentialiteten redovisas 

här inte rollen för den individen med annan könsidentitet. Den genomsnittliga åldern i den 

dominanta gruppen var 40.14 (SD = 12.38). Den genomsnittliga åldern i den undergivna 

gruppen var 31.70 (SD = 9.76). 

Inget bortfall kan redovisas då individerna som besvarade enkäten fick tillåtelse att skicka 

vidare länken med enkäten och missivbrevet till sina partners. Därav är antalet tillfrågade inte 

känt. 

 

 

Procedur 
 



6 

 

En annons sattes ut i ett forum specifikt för 24/7 förhållanden där personer fick anmäla 

intresse att delta i undersökningen. Efter anmält intresse informerades personerna om studiens 

syfte på följande vis: ”/…/jag ska skriva min C-uppsats om tron på den egna förmågan hos 

individer i 24/7 förhållanden. Uppsatsen skrivs inom psykologi och är fokuserad på Self-

efficacy (vilket ungefär kan översättas till tron på den egna förmågan)/…/”. Detta upprepades 

i missivbrevet som medföljde den därefter utskickade enkäten, och tekniska detaljer rörande 

sidan där enkäten skulle fyllas i. Även frivilligheten och möjligheten att avbryta enkäten 

under pågående ifyllning belystes. Email adressen till författaren lämnades ut för eventuella 

frågor (Vetenskapsrådet, 2011). Ingen ersättning utgick men alla erbjöds att få ta del av den 

slutgiltiga rapporten. 

Respondenterna fick två grupper tillskrivna. Förutom gruppen om roll så grupperades de 

även baserade på förhållandets längd. (Tabell 1). Då spannen på förhållandelängden varierade 

starkt valdes gruppernas gränsvärden så att antalet deltagare i grupperna skulle bli så lika som 

möjligt. 

 

Tabell 1 

Gruppindelning baserad på förhållandets längd. 

Gruppnamn  Respondenter i gruppen 

1 (0-10 månader)  9 

2 (11-23)  7 

3 (24-29)  9 

4 (40-250)  9 
Not: Inga respondenter angav en förhållandelängd 

 inom spannet för 30-39 månader. 

 

 

Material 
 

Materialet som användes var en enkät sammanställd av två skalor. Det användes två skalor för 

att kunna ha en tvådelad, längre, enkät utan att bli för upprepande. Dessa skalor 

kompletterades med frågor kring demografiska variabler. 

Skalan, ’General Self-efficacy Scale’, som i enkäten användes för att mäta allmän self-

efficacyn, validerades i sin översättning av Löve, Moor och Hensing (2011). I denna 

undersökning hade skalan ett Cronbach’s alpha värde på .74. Items som kunde reverseras, 

utan att deras mening ändrades, vändes. Ett exempel från skalan är ” Tack vare min egen 

förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter”. 

Skalan, ’The Self-Efficacy Scale’, som användes för att mäta förhållandefokuserad self-

efficacy, skapades och validerades av Sherer et al. (1982). I denna undersökning hade skalan 

ett Cronbach’s alpha värde på .86 när ett item, vilket korrelerade negativt till resten av skalan, 

hade avlägsnats. Denna skala översattes av skribenten sedan gjordes det en backtranslation av 

en person med engelska som sitt andra modersmål. Förändringar i översättningen gjordes efter 

kontrollen för att säkerställa att översättningen återspeglade originalets mening korrekt. Ett 

exempel från skalan är ”Misslyckande får mig bara att försöka hårdare”. Båda dessa skalor 

besvarades på en fyragradig skala som går från ”instämmer inte alls” (1) till ”stämmer helt 

och hållet” (4). 

För att kunna sätta rollernas värden i relation till varandra och ta reda på vilken av dem 

som har de amplifierade värdena, så krävdes ett jämförelsemått. Professor Dr. Ralf Schwarzer 

tillhandahåller på sin hemsida ett dataset på 18954 deltagare undersökta med dennes ’General 

Self-Efficacy Scale’ från sammanlagt 24 länder (Schwarzer, 2006). Detta dataset användes 

som referensram och jämförelsemått till den egna insamlade datan.  
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Resultat 
 

Alla analyser utfördes på en signifikantsnivå av .05. Enkel deskriptiv statistik uthämtades, 

från både Schwarzers och den egna datan. (Tabell 2).  

 

Tabell 2 

Medelvärden (och standardavvikelser) för allmän och förhållandefokuserad self-efficacy. 

 Roll  Förhållandelängdgupp (månader)  Schwarzer 

Self-

efficacy 

Dominant Undergiven  1 

(0-10) 

2 

(11-23) 

3 

(24-29) 

4 

(40-250) 

 

Allmän 3.44 

(0.38) 

3.15 

(0.38) 

     2.95 

(0.53) 

Förhållande

fokuserad 

3.42 

(0.40) 

3.10 

(0.42) 

 2.91 

(0.45) 

3.27 

(0.46) 

3.45 

(0.26) 

3.29 

(0.45) 

 

Not. Medelvärden och standardavvikelser för allmän self-efficacy för de enskilda förhållandelängdsgrupperna togs ej 

ut, i post hoc test, eftersom ingen huvudeffekt fanns. 

 

Resultat för Ha och Hc. För att testa Ha och Hc genomfördes en 2 (roll: 

undergiven/dominant) x 4 (förhållandelängd: 1/2/3/4) ANOVA för oberoende mätningar med 

allmän self-efficacy som beroendevariabel. Det förekom ingen huvudeffekt av roll även om 

det finns en tendens till detta (F1,26 = 3.43, p = .075) η
2
 = .12, ingen huvudeffekt av 

förhållandets längd (F3,26 = 0.77, p = .520) och ingen interaktion (F3,26 = 1.83, p = .166), fanns 

i allmän self-efficacy mellan förhållandelängdsgrupperna med avseende på rollen i 

förhållandet. Ha och Hc fick därmed inget stöd. (Figur 1). 

Resultat för Hb och Hd. För att testa Hb och Hd genomfördes en 2 (roll: 

undergiven/dominant) x 4 (förhållandelängd: 1/2/3/4) ANOVA för oberoende mätningar med 

förhållandefokuserad self-efficacy som beroendevariabel. Det fanns en huvudeffekt av roll 

(F1,26  = 6.16, p = .020) η
2
 = .19 med M = 3.10, SD = 0.42 på deltagare med undergiven roll 

och M = 3.42, SD = 0.40 på deltagare med dominant roll. Dock så befann sig individerna med 

undergiven roll ej på extremare värden än individerna med dominant roll när dessa sätts i 

relation till normal-medelvärdet. Hb har alltså inget stöd. Det fanns även en huvudeffekt av 

förhållandets längd (F3,26 = 3.36, p = .034) η
2
 = .28 med M = 2.91, SD = 0.45 på grupp 1, M = 

3.27, SD = 0.46 på grupp 2, M = 3.45, SD = 0.26 på grupp 3 och M = 3.29, SD = 0.45 på 

grupp 4. Interaktionen mellan roll och förhållandelängdsgrupperna var ej signifikant (F3,26 = 

0.72,  p = .551). (Figur 2). För att kontrollera mellan vilka förhållandelängdsgrupper 

skillnaden låg genomfördes ett post hoc test enligt LSD metoden vilket visade att den 

signifikanta skillnaden fanns mellan grupp 1 (0-10 månader) och grupp 3 (24-29 månader) 

samt mellan grupp 1 och grupp 4 (40-250 månader) (Tabell 3). Detta ger stöd för Hd.  
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Figur 1. Allmän self-efficacy som en funktion av roll och förhållandets längd. 

 

Tabell 3 

Resultat på Post hoc test enligt LSD-metoden.  

 Förhållandelängdsgrupper (månader) 

 1(0-10) 2(11-23) 3(24-29) 4(40-250) 

1 (0-10) --- -0.36  -0.54* -0.38*  

2 (11-23)  --- -0.19  -0.02  

3 (24-29)   --- 0.16  

4 (40-250)    --- 
Not. * = Signifikant skillnad på .05 nivå. 

 

   

 
Figur 2.Förhållandefokuserad self-efficacy som en funktion av roll och förhållandets längd. 
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Diskussion 
 

Detta arbete hade som sin frågeställning om personer med en undergiven roll i en 24/7 

relation ligger på extremare nivåer av allmän och förhållandefokuserad self-efficacy, än 

personer med en dominant roll. Syftet med denna frågeställning var att undersöka en 

riskgrupp för eventuellt extremare värden på dessa två dimensionerna av self-efficacy. Detta 

gjordes baserat på undersökningar som tar upp rollen av generalisering, av egna upplevelser, 

för övertygelsen att ett adekvat beteende kan produceras i nya situationer (Bandura, Adams & 

Beyer, 1977, Sherer et al., 1982). Även så har det understrukits att individer med stor 

erfarenhetsbank, där många varierande utgångar finns kopplade till positiva förväntningar, i 

snitt har högre self-efficacy och det i fler situationer än de individer med en mindre 

erfarenhetsbank även om deras bank likvisst är fylld med positiva utgångar kopplade till 

positiva förväntningar (Sherer et al., 1982). Detta undersöktes med utgångspunkten i 

hypoteserna: 

Ha: Personer med en undergiven roll i en 24/7 relation har i snitt extremare värden, i 

allmän self-efficacy, än personer med en dominant roll, i relation till normal-medelvärdet. 

Hb: Personer med en undergiven roll i en 24/7 relation har i snitt extremare värden, i 

förhållandefokuserad self-efficacy, än personer med en dominant roll, i relation till normal-

medelvärdet. 

Hc: Värdena i allmän self-efficacy bör öka i takt med tiden tillbringat i förhållandet ökar. 

Hd: Värdena i förhållandefokuserad self-efficacy bör öka i takt med tiden tillbringat i 

förhållandet ökar. 
Analysen av Ha och Hc visade att det varken fanns några signifikanta skillnader mellan 

rollerna eller mellan förhållandelängdsgrupperna och heller ingen interaktion mellan de två. 

Däremot så fanns det signifikanta skillnader mellan rollerna med fokus på förhållandet och 

med samma fokus fanns även en skillnad mellan förhållandelängdsgrupperna ett och tre samt 

ett och fyra. Återigen fanns ingen interaktion mellan de två variablerna. 
Ha, har inget stöd då ingen signifikant skillnad mellan dominanta och undergivna individer 

förekom. Ur undersökningens perspektiv har alltså den, tidigare nämnda, större 

erfarenhetsbanken i förhållandet ingen större inverkan på den allmänna self-efficacy. Det är 

möjligt att de givna uppdrag i förhållandet inte uppfattas som nog lika de uppdragen som 

förekommer i livet i övrigt och därav sker ingen generalisering mellan dessa två. 

Generaliseringen sker alltså inte då de två situationerna är för olika varandra (Bandura, 

Adams, & Beyer, 1977). Ytterligare en eventuell grund till detta utfall är att individerna med 

dominant roll på samma vis kan anses ha dessa uttalade krav och uppdrag i sitt förhållande. 

För att kunna undersöka detta behövs en uppföljningsstudie där individer i 24/7 förhållanden, 

oavsett roll, och individer i den vanligast förekommande förhållandeformen jämförs. Likväl, i 

Hc; förhållandets längd, indelad i grupper, och bortser från rollen i förhållandet så 

förekommer inga signifikanta skillnader i den allmänna self-efficacyn. Detta kan antyda att 

det inte finns någon signifikant större erfarenhetsbank hos deltagarna som beror på 

uppdragen, som förekommer i förhållandet, då detta skulle medföra en ökning i extremitet 

över tid. Denna eventualitet motsäger den möjligheten att den icke signifikanta skillnaden 

mellan rollerna beror på att de båda är i samma förhållandeform och att en skillnad hade 

förekommit med en kontrollgrupp från den vanligast förekommande förhållandeformen. Det 

kan emellertid vara som det nämndes ovan att erfarenhetsbanken, skapad av erfarenheter i ett 

24/7 förhållande, är för olik den som krävs i vardagen och att den inte generaliseras över till 

dessa områden. 

Även Hb, saknar stöd. Skillnaden, där personer med dominant roll har signifikant högre 

medelvärden i förhållandefokuserad self-efficacy än personer med en undergiven roll visar 

visserligen på att skillnader mellan grupperna finns men när denna skillnad ställs i ljuset av 
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det valda normal-medelvärdet så framkommer att individer med undergiven roll inte ligger på 

extremare värden än individer med dominant roll utan att motsatsen är närmre sanningen. En 

tolkning av denna skillnad kan dock vara problematiskt i denna undersökning. Datan visar att 

personer med undergiven roll har lägre förhållandefokuserad self-efficacy och i denna studie 

var majoriteten personer med undergiven roll kvinnor. Ställs detta inför den data som 

Wismeijer och van Assens (2013) tidigare nämnda studie visar, så uppkommer ett behov för 

en uppföljningsundersökning för att rätt kunna tolka detta resultat. Deras studie visar att 

kvinnor inom BDSM kulturen känner sig tryggare i sina förhållanden än kvinnor som tillhör 

den vanligaste relationsformen. Utöver skillnaden mellan rollerna så förekom även en skillnad 

mellan de olika förhållandelängdsgrupperna där individer som befunnit sig i sitt förhållande 

0-10 månader har signifikant lägre förhållandefokuserad self-efficacy än individer som 

befunnit sig i sitt förhållande i 24-29 eller 40-250 månader. Hd bör bibehållas. Skillnaden kan 

förklaras med att individerna med ökande förhållandelängd får en, för förhållandet specifik, 

större erfarenhetsbank. 

Flertalet åtgärder gjordes under undersökningens gång, för att försäkra så god validitet som 

möjligt. Valet att använda en allmän self-efficacy skala istället för en skala för relationell self-

efficacy är baserat på det faktum att skalor för relationell self-efficacy är utvecklade med de 

vanligast förekommande förhållanden i åtanke och som referensram. Användningen av en 

sådan skala hade utökat studien med behovet att validera denna skala även för relationsformen 

i fokus, innan den användes för att testa hypoteserna. Urvalet gjordes med jämförbarheten 

mellan respondentgrupperna i åtanke. Så lite data som möjligt skrevs för hand för att undvika 

felskrivning, istället användes dataprogram. Trots dessa finns det svagheter i undersökningens 

validitet; såsom en liten stickprovsstorlek. Ett mindre stickprov i denna studie är berättigat då 

den uppskattade populationen är relativt liten, dock så kan stickprovsstorleken vara för liten 

även för denna population. Resultaten i denna studie, och hur dessa påverkas av 

stickprovsstorleken bör kontrolleras i en uppföljningsstudie eller mot eventuella 

populationsuppskattningar. Vidare så är utgångspunkten, att en större erfarenhetsbank finns 

hos individer en undergiven roll i 24/7 relationer, grundad i strukturen i dessa individers 

vardag, där även vardagliga sysslor görs under uppdrag. Detta kan dock vara, som tidigare 

nämnt, för skilt från den övriga vardagen och därmed inte vara grund för generaliserade 

erfarenheter. 

Vidare studier uppmanas inte bara för att undvika eventuella validitetssänkande faktorer, 

som förekommit i denna studie, utan även för att kunna bidra till detta växande område med 

mer kunskap kring en livsstil som tidigare varit bortsett från i forskning. Utöver detta så finns 

kunskap och de följande redskapen att hämta på detta område. Individer med potential till 

extremare värden av allmän och/eller förhållandefokuserad self-efficacy kan både vara en 

riskgrupp, som kan behöva förebyggande vårdinsatser, och en fördelaktig grupp där 

förebyggande och skyddande faktorer kan hittas för att kunna vidareutveckla vårdinsatser. 
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