


DYSTOPISCENARION 
Två miljöaktivister var tillsammans. Båda två hade en aktiv prenumeration på snart 
utgångna grönsaker. In fact, det var så de träffades. Billy hade varit guldmedlem sen 
ett år tillbaka och Kim hade beundrat henom sen dess. En dag var Billy ute och 
demonstrerade på öppna gator, och glömde helt bort tid och rum. Hen glömde hämta 
ut sin prenumeration på brödet som behövdes tillagas redan ikväll. Affären blev 
tvingade att slänga brödet, vilket syntes tydligt på Billys tidigare perfekta score i 
appen. Kim, noga som hen var hade ringt och ringt men inte fått tag i Billy. En vecka 
senare så gjorde de slut och Billy blev deprimerad. 

Det var en gång en mamma som skulle gå och handla mat men hon tänkte spara 
pengar så hon gick in i rummet med lite äldre mat. Hon gick runt där och pratade i 
telefonen när den plötsligt dog. Hon tänkte inte mer på det men när hon var klar och 
skulle gå så var dörren låst. Paniken kom över henne när hon kom på att telefonens 
batteri var slut och hon hade inte något sätt att kontakta någon som kunde hjälpa 
henne. Hon letade igenom sin väska i paniken och insåg att plånboken var hemma. 
Hon bankade och ropade på hjälp men det var ingen som hörde henne. Timmarna 
gick och det började bli kväll. Hon fick spendera hela natten där tills det kom en kund 
på morgonen som öppnade.  

Det var en gång en man som skulle gå och handla mat. Han gick in i rummet med 
produkter med kort/förbi utgångsdatum för att se vad som erbjuds. När han såg den 
låsta kylen med de dyrare produkterna hittade han en fin köttbit som han ville ha. 
Han började klicka på kylen och fick ut köttbiten. Han handlade resten av 
produkterna och sedan åkte han hem. När han sedan skulle börja tillaga köttbiten 
visade sig att köttbiten var dålig och inte kunde ätas.  

UTOPISCENARION 
Det var en gång en man som skulle gå och handla mat. Han gick in i rummet med 
produkter med kort/förbi utgångsdatum för att se vad som erbjuds. När han kom till 
den låsta kylen med de dyrare produkterna hittade han en fin köttbit som han ville 
ha. Han började klicka på kylen och fick ut köttbiten. Han handlade resten av 
produkterna och sedan åkte han hem. När han kom hem och skulle tillaga den till din 
familj blev de jätteglada, därför att de hade inte ätit sånt kött på jättelänge för att 
deras ekonomi inte tillät det. Tack vare att det speciella rummet med mat med 
kort/förbi utgångsdatum med nedsatt pris fanns kunde denna familj äta det goda 
köttet igen. 
 
 
 
 



Det var en gång en ensamstående mamma med 4 barn som hade det svårt att få sin 
ekonomi att gå runt. Hon hade svårt att få ihop pengar till hyran varje månad med sitt 
jobb, men när hon upptäckte att man kan handla billigare mat nära utgångsdatumet 
så såg hon ett tillfälle att spara pengar. Varje dag efter jobbet så handlade hon 
grönsaker men kort utgångsdatum som hon sedan gick hem och lagade mat på. hon 
förköpte varorna smidigt påväg hem från jobbet, och hämtade upp det snabbt och 
enkelt. När hon kom till affären så låste hon upp dörren in till rummet och alla 
frysdörrar med hjälp av sitt kort. Det gick snabbt och smidigt att plocka med sig 
varorna och sedan vandrade hon ut. Det var aldrig någon av varorna som var dåliga 
och varje kväll kunde hon laga super goda middagar till sina barn. Eftersom varorna 
var billiga så hjälpte det till att spara pengar till kläder och leksaker till barnen. 
 
Billy var en miljöaktivist som kämpade för att matsvinnet skulle försvinna. Det gick åt 
fanders varje gång hen hoppade in i containrarna för att hämta mat som hen påstod 
vara i “gott” skick fortfarande. Affären hade nämligen kastat tvättmedel över all mat 
så att det var oätbart. En dag ändrades allt. Billy såg en reklam på att affärer nu 
istället säljer sin mat som är nära utgångsdatumet, och också väldigt billigt. Utöver 
detta har de också skapat ett poängsystem med ranking. Billy fick nu ett helt nytt mål 
i livet, nämligen att vara den bästa miljöaktivisten genom tiderna. Duktig som hen var 
prenumererade hen på detta direkt och kollade varje dag efter mat som ändå skulle 
slängas. Med ett perfekt score toppade hen rankingen och det blev bara en tidsfråga 
till hen fick beundrare i miljöaktivistvärlden. Det dröjde inte lång tid innan Billy 
träffade Kim och blev den lyckligaste individen på jorden.  
 


