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”EN KOMEDI I KEN LOACHS ANDA” 
TÉLÉRAMA
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Hos lågprisbutiken Discount pressas 
den underbetalda personalen att   
arbeta allt hårdare. 
   När de automatiska snabbkassorna 
börjar införas hotas flera av dem dess-
utom av uppsägning. Utanför last-
kajen står en stor container där det 
dagligen slängs stora mängder fullt 
ätliga varor med kort bäst-före datum. 
   Då föds en idé som efter några    
upppsluppna möten raskt utvecklas 
till handling och snart ringlar kön till 
en ny och mycket billigare matbutik.
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– Jag ville göra en film om hur den ekonomiska krisen 

inte bara drabbat utan även i någon bemärkelse haft 

positiva konsekvenser i form av solidaritet och hjälpsam-

het och även en handlingskraft som kommer av nöd-

vändigheten att ta saken i egna händer, säger regissören 

Louis-Julien Petit.  

Regissörens möte med Anne-Marie Costa var avgörande. 

2011 var hennes historia i alla tidningar. Hon arbetade som 

kassörska på en stormarknad och anklagades för stöld när 

hon använde en rabattkupong som en kund slängt.

– När jag åkte för att träffa henne väntade jag mig att 

träffa en bruten människa. Men det var tvärtom. Anne-

Marie var strålande glad och positiv och kunde berätta 

att hon överösts av all sorts stöd i form av pengar, rabatt-

kuponger och till och med erbjudanden om att följa med 

på semester. Jag hade redan börjat skriva manus, men 

det var efter mötet med Anne-Marie som filmen fick den 

positiva tonen.

I filmen utspelas en tyst protest där några av de anställda 

med en alldeles egen kampmetod reagerar mot hotet av att 

ersättas av automatkassor. De vet ju att de kommer att bli 

av med sina jobb och nu kämpar de för att  behålla det enda 

de har kvar, sin värdighet.

– Vårt samhälle håller på att avhumaniseras, säger 

Louis-Julien Petit. När det lilla gänget i filmen bestäm-

mer sig för att öppna en alternativ matbutik är det i pro-

test mot systemet samtidigt som de ger sig själva ett 

litet avgångsvederlag. 

I början av filmen säger Christiane till sina arbetskamrater: 

Att stjäla från tjuvar är inte att stjäla. I filmen ser karaktärerna 

det de gör som civil olydnad. Att balansera på gränsen till 

vad som är lagligt för ett högre syfte. Och genom att ta 

saken i egna händer är de inte längre offer. 

     

Inför inspelningen gjorde Louis-Julien Petit en omfattande 

research, framför allt genom att läsa de bloggar som anställ-

da kassörer skrivit runtom i landet. Där vittnades det om 

inskränkningar för toalettbesök, raster och möten. På ett 

ställe måste personalen rengöra kassorna varje kväll med 

tandborste. – Jag upplevde det som rop på hjälp, säger 

Louis-Julien Petit. 


