
ÖLBILEN

UNGDOM 1: Utsätter och 
dricker ofta alkohol.

UNGDOM 2: Utsätts och vill 
inte dricka men vågar inte stå 
upp för sig själv.
 
UNGDOM 3: Passiv och vill 
varken göra rätt eller fel.

SITUATIONSBESKRIVNING

En grupp ungdomar ska på fest, innan festen 
vill ungdom 1 köpa alkohol av en hen vet 
brukar sälja till ungdomar. Ungdom 2 är 
osäker och vill inte köpa alkohol av någon 
hen inte känner. Ungdom 3 hänger mest bara 
på. Det uppstår en konflikt om ifall de ska 
köpa alkohol eller inte, ungdom 1 försöker 
övertyga ungdom 2. Ungdom 1 vill inte själv 
vill vara den som möter upp säljaren för att 
köpa och får ungdom 2 att göra det istället. 
Ungdom 3 säger inte så mycket. 

REPLIKER

UNGDOM 1 -  Ska vi inte fixa så vi har med oss alkohol till  
  festen? Jag vet en som säljer. 

UNGDOM 2 - Näe, jag vet inte…

UNGDOM 3 - Mig spelar det ingen roll, bestäm ni. 

UNGDOM 1 - Jooo, kom igen nu. Vi kommer få så mycket  
  roligare på festen om vi har alkohol. Alla andra  
  dricker ju.

UNGDOM 2 - Men alltså, jag vet inte...

UNGDOM 1 -  Men sluta  nu! Min kompis kompis säljer, jag  
  kan ringa nu. (ringer till säljaren och beställer   
  dricka plus plats)

UNGDOM 2 - Men du kunde väl bara tagit ifrån dina föräld- 
  rar istället! 
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UNGDOM 1 - 

UNGDOM 3 - Jag vet inte.

UNGDOM 1 - Men OMG vilka töntar ni är! Där kommer bilen,  
  nu fixar du detta! (puttar fram ungdom 2, ger  
  hen pengarna och halvspringer därifrån) 

UNGDOM 3 - (backar något och är tyst)

UNGDOM 2 - (står ensam kvar med bilen)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Hur gör man när någon vill göra en olaglig handling men man inte 
vill bli inblandad men ändå vara med den kompisen? 

- Vilka fler situationer kan man hamna i som är olagliga som kan vara 
svåra att ta sig ur? 

- Vilka egenskaper krävs att stå upp för något man inte vill?

(Har pratat färdigt i telefonen) Klart! De är här  
om en stund men du får möta upp dem, 
(Ungdom 2 försöker protestera) Men sluta, jag har 
gjort mitt, jag har ringt så nu är det er tur att 
göra något. Du med (ungdom 3s namn)
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