
 
Del I 

Ingång: Annan röst: 

– ”Då är det förhör med käranden Kim Westergren. Kan du med egna ord berätta om 
situationen?” 

 

Förälder 1 (Kim).   
(kanske lite trevande stil) 

Ja, eh, jag och min tidigare sambo separerade för ungefär 1 1/2 år sedan.  

Eeeerm Det var jag som ville separera egentligen.  

Vår relation funkade bara inte. Det kändes liksom att Alex ville styra och ställa hela tiden och 
för husfridens skull sa jag aldrig emot.[paus] Ja, inte ens efter separationen.  

Vi har tillsammans en åtta år gammal dotter, Sara, och det var för hennes skull som jag 
stannade kvar, men till slut gick det bara inte. Det gick liksom inte.  

På pappret har vi gemensam vårdnad, eerrrm men i praktiken är det knappast så, nej, inte 
alls så, tyvärr. Jag får nästan aldrig veta om nått som gäller min dotter!  

Det är bara när det är nått som ska skrivas på som Alex kontaktar mig … eller om det behövs 
extra pengar för något. Som en ren formalitet, liksom.  

Ehhrrmm  Jag har sagt till Alex att jag vill veta  - nej, att jag måste få vet mer om vår dotter – 
vad hon gör, hur hon mår, ja allt, men jag får inte veta så mycket. Nej.  

Det var ju så att när vi separerade bestämde min sambo, och liksom helt enväldigt – det vaj 
mitt ”fel” – att vår dotter, Sara, skulle stanna kvar hemma, eftersom det var jag som flyttade 
ut, och att Sara bara skulle ha umgänge med mig. Det var tryggast så sa Alex.    

Jag kände då att jag inte liksom orkade säga emot, eehhrrrmm kanske var det skuldkänslor, 
fastän jag egentligen tyckte att Sara borde få vara hos mig mycket oftare. Vi har kommit 
överens om att vår dotter ska vara hos mig varannan helg men så blir det sällan, faktiskt  

Ehhrrmm  Kanske att jag får träffa henne en dag varje månad, om jag har tur.  

Alex ändrar sig hela tiden så det är nästan omöjligt att bestämma nått.  

Och när jag ringer så är det oftast ingen som svarar.  

Jag skulle säga att jag har en jättebra relation med min dotter, Sara, och hon säger ofta att 
hon skulle vilja att vi träffades oftare.  



Ja, hon har också sagt att hon vill bo hos mig. Det har hon.   

Men det vågar hon knappast säga där hemma – Alex skulle bara bli förbannad.  

Jo, Alex har ett väldigt hett humör och kan bli riktigt elak vid vissa tillfällen  

 (kanske lite trevande stil)  380 ord 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del II 

Ingång: Annan röst: 

– ” ”och då är det förhör med svaranden Alex Johansson. Vad har du att säga om detta?” 

  

 

Förälder 2 (Alex).   
(kanske lite aggressivare stil) 

 

Det stämmer att vi separerat och att vår dotter bor hos mig.  
 
Vi har gemensam vårdnad för att vi bestämt att vi ska ta ett delat ansvar men tyvärr är inte 
mitt x särskilt engagerad alls i sin dotter.  
 
Kim bryr sig knappt om henne.  [Paus, 1 sek kanske] 
 
Tvärtom! [paus] Kim har nog bara dragit igång den här processen för att, liksom, trakassera 
mig. Det har ingenting att göra med något slags engagemang i vår dotter. Ingenting.  
 
Som sagt var det ju mitt ex som ville separera och jag förstår inte all denna svartsjuka. Kim 
frågar hela tiden vår dotter, Sara, om jag träffar nån, och det är ju helt och hållet min ensak! 
 
Jag tror egentligen att Kim var otrogen under tiden som vi var tillsammans.  
 
Strax innan vi separerade blev allt så konstigt. Kim har alltid varit flirtig så det skulle liksom 
inte förvåna mig alls om det har funnits andra vid sidan om. Inte ett dugg.  
 
Det är oftare än en gång i månaden som vår dotter får träffa mitt ex,  men just den senaste 
tiden har det inte blivit precis varannan vecka och det beror på att vår dotter inte vill åka dit 
så ofta eftersom hon där inte får göra som hon vill. 
 
Jag försöker fostra henne till att bli självständig och stark [paus] och, ja, det gör att hon 
gärna vill bestämma. Ofta får hon göra det.  
 
Jag svarar inte på alla samtal eftersom det ofta kan bli så otrevlig när mitt ex ringer och 
dessutom brukar de här samtalen komma på tider som inte passar för mig.   
 
Vår dotter vill heller inte vara med Kim så ofta, hon har ju många vänner och fullt upp med 
annat.  
 
Jag kan förstå henne för min förre sambo kan vara så bestämmande och dessutom ganska, 
ehh,  manipulativ.  
 



Jag märker det. Till exempel kan min dotter vara arg på mig när hon kommer tillbaka efter en 
helg och jag tror det beror på att min Kim liksom försöker få min dotter att tycka illa om mig.  
 
Ehhrrmm. Annars är jag helt säker på att min dotter trivs med att bo hos mig, och ja flytta 
härifrån dit - det skulle hon inte ens kunna tänka sig. Aldrig.  
 
Dessutom behöver hon mig mycket mer! Men det kommer Kim aldrig fatta!  
 
 
380 ord 


