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INT. KÖK - MORGON

BERÄTTARRÖST (V.O)
Klockan är åtta på morgonen. 
Charlie står hemma i sitt kök och 
häller upp kaffe.

CHARLIE, 46 HÄLLER upp kaffe.

BERÄTTARRÖST (V.O) (CONT'D)
Om en liten stund ska han ha 
videomöte med en handläggare på 
Försäkringskassan.

CHARLIE
(ropar till annat rum)

Älskling, vill du ha kaffe innan 
jag kopplar upp på mitt möte? Jag 
börjar strax.

MONA
(ropar)

Tack, det är bra!

CHARLIE
(ropar)

Jag stänger till dörren lite.

MONA
(ropar)

Vänta, får jag bara ta lite vatten?

MONA, 47 kommer in till köket. Hon SPOLAR vatten från 
kökskranen och tar fram ett glas från skåpet.

MONA (CONT'D)
Känns det okej med mötet? Är du 
nervös?

CHARLIE
Mja, lite.

MONA
Du hade inte träffat henne förut 
va?

CHARLIE
Nä, den här är ny. 

MONA
Tråkigt när hon den förra verkade 
ju så himla bra.
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CHARLIE
Mm.

MONA
Du har inte kommit ut än?

CHARLIE
Nä, hoppas att jag slipper...

MONA
Det kommer gå bra, jag lovar. Jag 
sitter i möte till 11.

Mona går ut och DRAR igen en skjutdörr till köket. Charlie 
DRAR ut en stol och sätter sig ner framför sin laptop.

KNAPPRAR på tangentbordet. SIGNALER från ett videomöte som 
ringer upp.

Handläggaren EVA, 59 dyker upp på datorskärmen.

CHARLIE
Hej!

Det är tyst.

EVA (CONT.)
Förlåt, nu hörde jag inte. Jag tror 
du är mute:ad.

CHARLIE
Sorry! Glömde slå på micken här. 

Båda skrattar till.

Eva reagerar plötsligt på Charlies mörka röst och utseende.

EVA
Så, då ska vi se. Välkommen. Eva 
Hammar heter jag, handläggare.

CHARLIE
Hej.

EVA
(förvirrat)

Är du en familjemedlem till 
Charlie?

CHARLIE
Va?
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EVA
Charlie måste själv ansluta till 
mötet, om någon familjemedlem ska 
företräda henne så behövs en 
fullmakt.

CHARLIE
Nej, alltså det är jag som är 
Charlie.

EVA
Alltså personnummer 750421-4465? 
Det är väl ett kvinnligt 
personnummer?

CHARLIE
Ja, det är mitt personnummer -

EVA
(avbryter)

DU är alltså Charlie Sandström?

CHARLIE
Ja. Alltså... jag håller på att 
byta personnummer men det har inte 
gått igenom än.

Charlies uppkoppling verkar lite svajig. Hans röst hackar.

EVA
Oj nu försvann du lite, kan du säga 
det igen?

CHARLIE
Jag tilldelades kvinnligt 
personnummer vid födseln.

Eva hänger inte med.

CHARLIE (CONT'D)
Jag är trans alltså.

EVA
Jahaa! Förlåt. Vi är ju så insnöade 
på personnummer. Jag kan tänka mig 
att det ofta blir förvirrat. Du har 
bytt kön alltså?

CHARLIE
Nej, alltså, man brukar inte säga 
“byta kön”. 
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CHARLIE (CONT'D)
Jag växte upp som tjej. Men jag har 
identifierat mig som kille hela 
tiden. Och sen har jag genomgått 
könsbekräftande behandling.

EVA
Ah då förstår jag, du har opererat 
dig. Förlåt, jag börjar nog bli 
gammal. Jag har inte hängt med i 
det här med hbtq, men jag vet att 
det är vanligt nuförtiden.

Charlie gör en liten suck, signalerar ett “äsch, strunt 
samma”.

CHARLIE
Mm förstår det...

EVA
Okej ska vi gå in på ärendet då? 
Som jag förstått det gäller det 
nedsatt arbetsförmåga till följd av 
psykisk ohälsa?

CHARLIE
Ja, precis.

EVA
Hur länge har du varit deprimerad?

CHARLIE
Sen ett år tillbaka ungefär. Fast 
jag fick inte depressionsdiagnos 
förrän ganska nyligen.

EVA
(medlidsamt)

Ja, jag kan tänka mig att många som 
är födda i fel kropp mår väldigt 
dåligt. Det måste vara en väldigt 
jobbig process.

Charlie svarar inte.

EVA (CONT'D)
Upplever du att din psykiska hälsa 
påverkas mycket av det här?

CHARLIE
Hur menar du?

EVA
Ja allt det här... Med kön och så.
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CHARLIE
(förvirrat)

Nä alltså, jag har en ADHD-diagnos 
också. Det handlar mest om den. Jag 
fick inte den diagnosen förrän jag 
var över 40, så det har varit en 
lång process att förstå vad som 
funkar och så. Och det har påverkat 
mitt mående mycket.

Eva hajar till. 

EVA
Jahaaa, okej! Ja, det kanske stod 
här någonstans i -

FADE OUT
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