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Löneförhandlingen
(ÅKE och CHEFEN. På kontoret.)
ÅKE
Var det nåt särskilt?
CHEFEN
Ja, nya lönen är klar.
ÅKE
Lönen?
CHEFEN
(Viftar med ett papper och en penna)
Lokala varvet. Du har fått påökt.
ÅKE
Jag hinner inte nu.
CHEFEN
Det sa du i förra veckan också, och förrförra. Det tar en sekund.
ÅKE
Den var bra som den var, lönen.
CHEFEN
Nu förstår jag nog inte riktigt.
ÅKE
Ni höjde ju förra året.
CHEFEN
Ja, det brukar höjas lite varje år. Det är bara att du skriver på här så lämnar jag upp
till lönekontoret.
ÅKE
Nej, tack.
CHEFEN
Du kan väl inte tacka nej till löneförhöjning.
ÅKE
Sist fick vi råd att köpa bil.
CHEFEN
Jaha, det var väl trevligt.
ÅKE
Nu ska den tvättas och bytas olja på. Och så stjäl de så förbannat så vi fick hyra
garage. Och nu är det fullt med prylar i garaget så man kommer knappt in.
CHEFEN
Avlagda skidor och däcken och möbler som man borde göra sig av med. Vi har en
chiffonjé som…
Men vad har det med lönen att göra?

Löneförhandlingen.doc 14-08-29

2
ÅKE
Allt. Jag hinner inte ens läsa tidningarna. Vi har både Länstidningen och DN nu, sen
vi fick råd.
CHEFEN
Det är inte mycket att göra åt, Åke. Då kommer höjningen från den sista då.
ÅKE
Icke, sa Nicke. Det får allt vara.
CHEFEN
Nu tar du det här. Det blir bara krångel annars.
ÅKE
Vadå, måste man?
CHEFEN
Måste och måste, jag…
ÅKE
Blir det en höjning till nu så får vi råd med en sån där multimedia-TV.
CHEFEN
Ja?
ÅKE
Ja, inte fan har jag tid att sätta mig in i hur det där fungerar, med förinställningar och
inspelning på hårddisk. Och så ska frugan spela in allt hon inte vill missa och det blir
jag som får göra alltihop.
Jag har sju hundra digitalfoton som jag tog med nya kameran, och nu ska de
bearbetas och organiseras och brännas på CD-skivor och mejlas till alla som var med
på bilderna och fan vet allt.
Så någon multimediadator kommer icke över tröskeln.
CHEFEN
Men det är ju avtal på det här.
ÅKE
Det står fyra bokhyllor med olästa romaner hemma. Bokklubb, vet du. Jag får magsår
snart.
CHEFEN
(Bläddrar i ett avtal)
Så vitt jag kan förstå så är företaget bundet av kollektivavtalet. Hm.
ÅKE
Den nya diskmaskinen krånglar jämt så man får lyfta ur korgen och så ska man ta
bort den lilla jävla tratten under och få bort gucket som har fastnat där. Vad fan ska
vi med diskmaskin till, det är ju bara vi och hunden.
CHEFEN
Ja, vi hade en som fungerade hyggligt men den bullrade så illa så vi…
Men vore det inte skönt att flyga söderut någon gång?
ÅKE
Hemma har jag en trädgård full med maskrosor och sen en sommarkåk som ska
målas om.
Hinner icke söderut.
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CHEFEN
Det är framförhandlat. Jag får facket på mig om vi inte höjer som det står i avtalet.
ÅKE
Det var då själva fan. Ska man inte få slippa löneförhöjning ens om man ber om det.
CHEFEN
Nej, så fungerar systemet.
ÅKE
Men om jag går tidigare på fredagar? Då hinner jag kanske mejla de där korten och
läsa en bok.
Så kan ni dra av den där slanten istället.
CHEFEN
Deltid?
ÅKE
Ja, om du vill så.
CHEFEN
Nej, det går inte. Du behövs här fram till fyra vet du.
ÅKE
Flexa lite när det faller sig så?
CHEFEN
Avtalen. Sorry.
ÅKE
Vill icke.
CHEFEN
Ja, då får du väl ta ut pengarna och lägga i den här burken hos mig. Jag kan nog hitta
på nånting att använda dem till.
ÅKE
Nej, det vill jag verkligen inte utsätta dig för.
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