
SAMTYCKE?

PARTNER 1: Utsätter. Vill ha 
sex och tappat tålamodet att 
vänta. 

PARTNER 2: Blir utsatt. Kär i 
sin partner och vill vänta med 
att ha sex. 

VÄN 1: Passiv. Vet inte riktigt 
var man ska tycka eller tänka. 

VÄN 2: Passiv. Backar upp 
partner 1. 

SITUATIONSBESKRIVNING

Partner 1 och partner 2 sitter på skolgården 
på en bänk och myser. Partner 1 undrar om de 
ska ses ikväll, med baktanken att ha sex. När 
partner 2 förstår detta så ber hen partner 1 att 
inte pressa på. Partner 1 blir mer och mer irri-
terad och ifrågasätter partner 2:s kärlek. Vän 
1 och vän 2 kommer fram och undrar vad de 
pratar om. Vän 2 skrattar hånande när hen får 
veta att de fortfarande inte haft sex. VÄN 1 är 
mest passiv och tar inte någons sida. Situatio-
nen trappas upp och partner 1 ger ultimatum 
att ha sex eller att det är slut. Partner 2 blir 
chockad och ger tillslut efter. Partner 1 blir 
glad och får en high five av vän 2. 

PARTNER 1 - Ska vi ses ikväll?

PARTNER 2 - Mmm gärna. 

PARTNER 1 - Chilla och netflix?

PARTNER 2 - Ja, det finns en film jag velat se länge.

PARTNER 1 - (menande suck). 

PARTNER 2 - Men pressa mig inte. (!)

PARTNER 1 - Men när ska vi ligga då. (!)

PARTNER 2 - Men du vet om att jag vill vänta.

PARTNER 1 - Älskar inte du mig?

PARTNER 2 - Jo men…

PARTNER 1 - Släpp till då. 
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VÄN 1 - Hej, vad pratar ni om?

PARTNER 1 - Netflix och chilla. 

VÄN 2 - Har ni fortfarande inte haft sex?

PARTNER 2 - (mot VÄN 2) Hur vet du... (mot PARTNER 1) Men  
  har du berättat för alla?

VÄN 1 - Ja. 

VÄN 2 - Ta det lugnt. Sex är något alla har. 

PARTNER 1 - Inte vi tydligen. Antingen ger du efter eller så är  
  det slut! 

PARTNER 2 - Vaa?

PARTNER 1 - Du hörde mig! Så hur ska du ha det?

PARTNER 2 - Okej….Men på fredag då. Jag är själv hemma. 

PARTNER 1 - Äntligen ska det sättas på! Ah, vad skönt. 

VÄN 2 - (High fivar PARTNER 2)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Hur pratar man sex i ett förhållande? 

- Hur tar man upp att man inte vill ha sex om ens partner pressar på?

- Hur tror ni partner 1 känner sig i den här situationen?

- Hur tror ni partner 2 känner sig i den här situationen?

- Är vän 1 och vän 2 bra vänner?

- Hur mycket kan och bör man berätta för sina vänner om intima situ-
ationer?

- Vad är samtycke? 

- Är det samtycke att bli övertalad eller hotad?
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