


Amber är 17 år, ickebinär och planerar att inleda sin utredning på 
transvården i Stockholm. Som stöd finns Ambers mamma och bästa 
vännen Sebastian som delar erfarenheten av könsdysfori och är den när-
maste vän Amber någonsin haft. De två vännerna hänger varje dag och 
delar på allt i en berusande tid av identitetsskapande, drömmar, fester 
och nyfunna vänskaper. Men när Amber träffar kärleken ställs relatio-
nen med Sebastian på prov. En uppväxtskildring om stark vänskap, svek 
och att våga lita på människor igen.

Det är när Sebastian kommer ut som trans som Amber introduceras 
till en ny värld långt bort från omvärldens trånga blickar och normer. 
Filmen följer Amber och Sebastian i deras vardag, när dom hänger efter 
skolan, färgar håret på varandra och sover över hos Amber. Vi får även 
följa Amber själv via mobilfilmer och arkivmaterial från barndomen. 

Men något börjar skava i Amber och Sebastians utopiska värld. Amber 
börjar oroa sig över relationen mellan Sebastian och Ambers flickvän 
Charlie. Vem är det som Charlie egentligen helst vill hänga med, Amber 
eller Sebastian? Långsamt sugs vi in i ett triangeldrama som eskalerar i 
bråk. Det brister totalt när Amber förstår att Sebastian och Charlie är 
kära i varandra och bestämmer sig för att bryta kontakten med båda två. 
Amber är på botten med ett krossat hjärta och måste försöka hitta sig 
själv i en värld där allt tycks påminna om Sebastian.

I  kaoset som följer är det mycket fest och självdestruktivet men med 
glimtar av något nytt och Amber börjar långsamt bygga upp ett nytt liv. 
Nu börjar Amber hänga med sin mamma, går på dejt och försöker hitta 
nya betydelsefulla relationer och till slut får Amber sin efterlängtade 
diagnos och bli bekräftad som icke-binär från ANOVA. Filmen följer 
Ambers tankar kring diagnosen, allt med målet att hitta sig själv. 
Ett intimt porträtt av den nya generationens ungdomars sökande 
efter identitet på helt nya premisser. 



Regissörernas reflektion

         När vi började processen med filmen arbetatde vi med två 
likavärdiga teman, både att skildra identitetsskapande vänskap och 
queerungdomar i ett nytt perspektiv. Under de unga formbara åren 
är det oftast viktigare med nära vänner än romantiska relationer. 
Med den utgångspunkten landade vi en dramatisk film om två 
vänner som gör slut. Det blev så tydligt att en nära vänskap som 
upphör är precis lika jobbig och dränerande som en avslutad 
kärleksrelation. Filmen vänder sig till alla som fått sitt hjärta 
krossat av en nära vän, och till de som själva krossat ett hjärta. 
Filmen berättar samtidigt om unga queerpersoner som formar sin 
egen accepterande miljö. Vi vill ge en bild där queerpersoner inte 
enbart fokuserar på svårigheterna med att leva i en heteronormativ 
cisvärld. Inte för att den kampen inte finns, men den är inte det 
viktigaste med vår film om Amber.
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