Kompetensrådet för utveckling i staten

Första tjänsteresan
Radovan på IT-avdelningen hade bett att få prata med Maria om en av hennes medarbetare.
De hade fått utslag på Sara, meddelanden som gjorde att han kollat vad Sara använt sin dator
till senaste månaden: Under förra helgen hade hon varit uppe på en webcam-sajt fredag,
lördag och söndag, en sorts sajt som Radovan lite förläget blev tvungen att beskriva för en
helt ovetande Maria.
Nu satt Sara på andra sidan hennes skrivbord och hade förmodligen inte en aning om varför
Maria bett henne komma in på rummet. Sara hade varit på sin första resa till norrlandskontoret och skulle arbeta en hel del där under hösten. På sitt vanliga kaxiga sätt hade hon
slagit sig ner och tittade roat Maria i ögonen. Doften av hennes parfym tog sig över
bordsskivan.
-Vi behöver prata om vad du hade för dig i helgen.
Maria hade bestämt sig för att inte tänka ut exakt vad hon skulle säga, men ångrade det när
hon såg uttrycket i Saras ansikte. Den självsäkra tjejen förvandlades till en liten skrämd
skolflicka, inkallad till rektor, och Maria visste inte riktigt hur hon skulle gå vidare.
-Vill du själv berätta vad som hände? Jag har fått signaler från IT-avdelningen om din dator.
Det var som att trycka på en knapp. Snabbt och osammanhängande berättade Sara att det var
en engångshändelse, att det var så tråkigt och ensamt på hotellet, att hon inte själv hade visat
sig i webbkameran utan bara tittat av andra, att det var första gången hon var uppe på sajten,
att hon inte betalat någon dricks, att hon mest varit nyfiken och uttråkad och att hon bad
hundra gånger om ursäkt för att hon använt jobbdatorn. Det var förstås superklantigt.
Maria hade svårt att sortera det Sara sa, kunde inte låta bli att se henne framför sig där på
hotellrummet och kände sig plötsligt både väldigt trött och väldigt gammal.

Casefrågor:





Vad tycker du är problematiskt i den beskrivna situationen?
Vad skulle du göra om du vore Maria?
Vad skulle det kunna leda till?
Vad skulle du kunna relatera det här till?
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