Oväntat besök
Medarbetarens perspektiv
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Jane pratar med Norma i telefon. De har sin regelbundna avstämning.

NORMA: Vad är nästa fråga?
JANE: En personalfråga. Jag är lite bekymrad över Ted.
NORMA: Ted? Oj då.
JANE: Han har ofta varit sen in på sistone och andra i gruppen klagar över att
de måste göra hans jobb när han inte är på plats. Jag sade att han fick lov att
utnyttja sin flextid åt privata ärenden men att han måste vara inne senast halv
tio och höra av sig till mig om det inte fungerar.

NORMA: Är det verkligen ett problem tycker du?
JANE: Han hör aldrig av sig till mig när han är försenad och ibland kommer han
inte in förrän vid lunchtid.

NORMA: Har du sett det själv? Eller får du höra det från andra?
JANE: Eftersom vi inte jobbar på samma ställe är det svårt för mig att hålla koll
på hur och när han arbetar Så jag tänkte åka dit nästa vecka. Men jag har inte
berättat det för teamet. Jag vill att det ska bli en överraskning.

NORMA: Jaha, det kan du väl göra.

SCEN 2

Jane kommer in på kontoret vid halv åtta och då sitter redan Ted där.

TED: Hej Jane! God morgon.
JANE: Men hej Ted! God morgon.
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Jane sitter och äter lunch med Becca på en restaurang.

BECCA: Jag måste säga att jag blev förvånad att se Ted inne så tidigt i dag.
Hade du sagt något om att du skulle hit? Han brukar aldrig komma in så tidigt.

JANE: Nej, Norma var den enda som visste om det.
BECCA: Jaha, det förstås. Då måste hon ha sagt något.
JANE: Varför då?
BECCA: Visste du inte att de är ihop?
JANE: (förvånad) Jaså.
BECCA: Han messar henne hela tiden, och på honom låter det som att de pratar
i telefon nästan varenda kväll. Dessutom åker han på en massa affärsresor med
henne. Och när han kommer tillbaka berättar han om alla fina restauranger
och all underhållning de varit på. Medan jag har fått ta hand om alla hans
arbetsuppgifter.

JANE: Jag hade ingen aning.
BECCA: Folk vänder sig inte ens till honom längre. Alla bara kommer till mig.
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