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Inledning 
 
Denna uppsats skrev vi under vårterminen av kandidatåret på Ekonomie Management. 
Med denna uppsats vill vi skapa ett levande bidrag till den narrativa forskningen där Du 
som läsare kan ta del av en Case study med abduktiv ansats från början till slut. Det vi 
vill förmedla i kommande sidor är skrivna med en abduktiv ansats vilket ger Dig som 
läsare en något mer tillbakalutad ställning. Detta i den bemärkelsen att om Du bara finner 
texten levande och intressant så kommer poängen till Dig och Du slipper söka febrilt efter 
svaren i hopp om att finna några. På detta vis utgörs en stor del av uppsatsen av en 
narrativ berättelse vilken vi hoppas ska innebära en inspirerande läsning för Dig. 
 
Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Bo Westerlund samt Lisa Karlsson 
för stöd och inspiration till den kunskap vi bildat oss under det innehållsrika läsår som nu 
snart är över. Ett tack till vår handledare Anders Hultén på Event 
Managementprogrammet för upplysningar om det case vi studerat. Ett stort tack till de 
personer som vi har intervjuat angående caset och för att de tog sig tid på så kort varsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås den 31 maj 
 
 
 
 
 
__________________      __________________ 
Elias Björck        Caroliné Ericsson 
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Svensk titel: Denna stan är inte stor nog… 
 
Engelsk titel: This Town Ain´t Big Enough… 
 
Utgivningsår: 2011 
 
Författare: Elias Björck och Caroliné Ericsson 
 
Handledare: Bo Westerlund 
 
Abstract 
 
This essay is based on empirical data about a case which consists of a latent conflict 
between a part of surf culture in Apelviken, Varberg and Varberg Township. We felt that 
there for various reasons was a pent up conflict which had been prevented from reaching 
out. The essay focuses on the narrative links in the writing of a management report based 
on a case study. 
 
We invite you as the reader to a story in a Wild West environment that is about the life in 
the North American town of Coastville. In winter it is mostly cold, but the summer brings 
together both people but also ... problems. We are gonna follow the Sherriffs Allen and 
Will in their mission to keep the law and order established in the city. We will also get 
familiar with the gold washers Johny and Jeff, two Lone Riders whose paths occasionally 
get crossed… again. 
 
We have chosen an abductive bound through the essay and a design that in line with the 
objective is abot to create perspective and depth on the subject of the essays narrative and 
organizational topic. This form of study hopefully offers you as the reader a pleasant 
reading, but it also brings a different form to how the analytical material is produced than 
in a traditional science essay. However, this usually means that where there is a risk lined 
up at one side, there is proceeds at the other side and also in this case the analysis will 
involve both extremes. Our idea is to create a commitment with you as the reader and a 
"point" beyond the case and temporal context we have been highlighting, and in this way, 
we hope that a thread should exist between different parts of the essay. 
 
Languish: Swedish 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats bygger på empiri kring ett case som utgörs av en dold konflikt mellan en 
del av surfkulturen i Varberg, Apelviken och Varbergs Kommun. Vi upplevde att det 
fanns en uppdämd konflikt som av olika orsaker blivit hindrad att nå ut. Uppsatsens fokus 
ligger på den narrativa kopplingen i författandet av en managementberättelse som utgår 
från en case study.  
 
Vi bjuder Dig som läsare på en berättelse i vildavästernmiljö som handlar om livet i den 
nordamerikanska staden Coastville. På vintern är det mestadels kallt men under 
sommartid samlas både människor men också… problem. Vi kommer att få följa stadens 
sheriffer Allen och Will i deras uppdrag att hålla ordningen upprätt i staden. Vi kommer 
också bekanta oss med guldvaskarna Johny och Jeff, två Lone Riders vars vägar då och 
då korsas. 
 
Vi har valt en abduktiv ansats genom uppsatsen och en design som i linje med syftet kan 
skapa perspektiv och djup i frågan om uppsatsens narrativa och organisatoriska ämne. 
Denna form av studie bjuder förhoppningsvis Dig som läsare en skön lässtund, men 
innebär också att analysmaterialet framställs på ett annorlunda vis än i en traditionell 
naturvetenskaplig uppsats. Vi är medvetna om detta och höjer därför ett varningens 
finger. Dock innebär det oftast att i de fall det finns en risk så kantas andra sidan av 
vinning och så även i detta fall då analysen kommer innebära båda dessa ytterligheter. 
Vår tanke är att skapa ett engagemang och en ”poäng” bortom de case och tidsmässiga 
sammanhang vi belyst och på så vis hoppas vi att en röd tråd ska finnas mellan 
uppsatsens olika delar. 
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1 Prolog 
 
Denna uppsats är framställd genom ett kontextuellt författande med en början, en mitt 
och ett slut, vilket involverar Dig som läsare i textens utveckling. Uppsatsen är skriven 
med en abduktiv ansats, vilken antar ett samhällsvetenskapligt perspektiv mer än ett 
traditionellt naturvetenskapligt. Vi vill ge Dig en läsning där Du själv tar intryck och blir 
en del i den utvecklingsprocess som tar fart. Nedan presenterar vi därför i korta drag de 
tre olika delarna med innehållsmässiga inslag som ger Din fortsatta läsning en liten 
skjuts på vägen. Vi vill dock att Du tar fasta vid att dessa delar återfinns i en annan följd 
i uppsatsen och därför pushar vi lite extra för att Du därefter engagerar Dig i läsandet 
av uppsatsens upplägg. 
 

1.1 Historien har sin början… 
 
För ett tag sedan läste vi en artikel från den 13 juli 2010 i tidningen GP som hette 
Balanserar livet på vågen vilken handlade om vår hemstad Varberg och närmare bestämt 
den söderbelägna stranden Apelviken. Som varbergare känner vi att Apelviken 
symboliserar kustlivet med den djupt rotade traditionen att dra till sig surfare och skapa 
en mötesplats där förutsättningarna för surfing är nyanserad samt av hög klass.  Surfingen 
på västkusten har sedan årtionden tillbaka aktiverat människor, inte bara från Varberg 
med omnejd utan även från runt om i hela landet. Den erkända ”tillflyktsplatsen” för 
surfarna har varit Apelvikens lokala parkeringsplats. Apelvikens stränder har hög 
popularitet och surfingen har resulterat i kraftfull publicitet för Varbergs stad och 
kommun. 
 
Ämnet artikeln berörde gällde just surfing och man fick följa en intervju med två 
representanter inom surfrörelsen. Vi kunde känna igen deras beskrivning av Apelviken, 
Sveriges surfmecka som sedan decennier tillbaka helt opretentiöst gästats av surfare 
långväga ifrån. Det som fängslade vårt intresse kring artikeln var dock inte surfingämnet 
utan det faktum att dessa surfare på senare tid har märkt tendenser av att förutsättningarna 
för formen av okommersiellt surfande, som Apelviken under så många år erbjudit, nu har 
förändrats. Parkeringen har nämligen belagts med avgift för övernattning vilket enligt 
surfarna är en bidragande faktor till förändring i beteendet inom sin subkultur. Idag är det 
inte alls den sortens atmosfär som funnits tidigare i Apelviken, vilket på senare tid gett 
upphov till att allt färre likasinnade har valt att ”hänga” i Apelviken, menar de 
intervjuade surfrepresentanterna.  
 
I samma artikel ger Kommunens talesman i frågan en replik till omständigheterna och 
framlyfter bakomliggande orsaker till beslutet att skärpa restriktionerna kring 
parkeringsplatsen. Hon menade att surfarna belastade skattebetalarna med kostnader för 
bl.a. sophämtning samt kostnad för toalettanvändning. Boende i området ska också ha 
reagerat på att surfarna blev allt fler och fler. Det har erlagts en avgift för övernattning på 
100 kr per natt, vilket hon menar är billigt efter omständigheterna. Surfrepresentanterna 
kontrar genom frågeställningen om det är möjligt att istället köpa loss marken för att på 
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så vis rädda den okommersiella delen av surfkulturen som de representerar i frågan. Detta 
då de sett vilken stagnerande påverkan avgiften haft på uppslutningen av surfare och 
surfbussar till Apelviken.  
 
Genom en Google-sökning med sökorden ”surfparkeringen + apelviken” så finner man, 
2011-05-30, historiska forumsdiskussioner om situationen, mestadels förd mellan olika 
surfare runt om i landet och lokala surfare i Varberg. Engagemanget kring surfingen finns 
kvar i Apelviken men är nu mer centrerat kring de kommersiella aktörerna på området. 
Vi fann ämnet direkt intressant och ville gräva djupare i frågan i förhoppning om att på 
något vis finna en meningsbyggnad till sammanhangets olika röster. Vi har avgränsat 
caset till att innefatta hur Kommunen och Surfarna väljer att framställa sina historiska 
aspekter kring vad som sträcker sig inom ramen gällande de två olika parternas relation 
till varandra och deras förhållanden Apelviken. Därför har vi genomfört nya intervjuer 
med de parter som var intervjuobjekt i ovan skildrade tidningsartikel. Vi har intervjuat 
två personer från Kommunen och en person från surfrörelsen. 
 
Not. Gällande ”surfparkeringen” har det tidigare ej varit tillåtet att stå fritt parkerad 
längre än 8 timmar, ej bundet till specifika tider på dygnet. 
 

1.2 … sin mitt… 
 
Vi vill i denna del passa på att i korthet berätta för Dig som läsare vad den abduktiva 
ansatsen betyder och vad den innebär för en studie som denna. En begreppsförklaring till 
den abduktiva ansatsen kan gå via det engelska ordet ”Abduction” som på svenska 
betyder ”bortförande” eller ”kidnappning”. Vad har då kidnappning med 
samhällsvetenskapliga studier och göra kanske Du tänker. Jo, ibland så är det så att vi 
människor inte ser skogen för alla träd och i de lägena hade vi troligtvis önskat att skogen 
inte hade befunnit sig i en miljö med så många träd framför. Vi har med denna abduktiva 
ansats kort och gott gjort ett försök att kidnappa caset till en miljö som kan ge klarhet till 
de olika perspektiven. Den abduktiva processen är alltså till för att Du ska få möjligheten 
att se caset ur ett annat perspektiv än det tillsynes naiva uttryck vi framställde i Del 1 
ovan. För att kidnappningen inte ska bli en allt för tråkig historia så har vi under 
författandet av texten successivt bildat ett sammanhang till caset som på något vis 
rymmer de intryck som vi fått ta del av. Vi har använt oss av ett narrativt förhållningssätt 
till denna abduktiva tanke. En narrativ analys kan, likt den abduktiva ansatsen, skildra en 
situation ur olika perspektiv, detta i form av olika berättelser med olika dramaturgiska 
stilarter. De flesta som läser skönlitteratur har också stött på dessa stilarter; romantik, 
tragedi, komedi och satir. Dessa har ur ett analytiskt perspektiv olika egenskaper vilka vi 
använt oss av sig av i det narrativa förhållningssättet till caset. 
 

1.3 … och sitt slut 
 
De intryck vi har fått genom de tidigare delarna har vi därför successivt bearbetat till en 
berättelse. Vilken inte är ämnad att på ett naturvetenskapligt sätt eller på ett 
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sanningsenligt vis objektifiera situationen och komma fram till en lösning i 
sammanhanget. Nej, vi vill genom storyn istället ge uttryck för att olika karaktärer har 
olika roller, men att dessa roller inte på något vis behöver vara låsta i ett visst förhållande.  
Likaså kan en narrativ berättelse ha ett dynamiskt sammanhang beroende på förhållandet 
mellan de dramaturgiska stilarterna. Det som vi, naivt sett, upplevde som en historia med 
en självklar början och slut, visade sig kanske inte bli så förutsägbar som den initialt 
framstod att vara.  
 
Vi vill genom berättelsen erbjuda Dig som läsare att anta ett perspektiv som pekar på 
möjligheten att lära sig artikulera en situation på nya sätt. Uppsatsen har därigenom ett 
pragmatiskt syfte som skjuter en förhoppning mot framtiden om att Du som läsare ska få 
ett eget sätt att förhålla Dig till denna text. Ur ett hermeneutiskt perspektiv kan vi se den 
abduktiva processen som en tolkningsprocess där vi som författare inledningsvis står 
”under” texten genom det naiva antagandet. I den narrativa analysen står vi sedan ”över” 
texten och bearbetar sammanhangets innebörd. Därefter står vi ”istället för” den 
inledande kontexten genom den narrativa story som vi kommer presentera. Ur ett 
narrativt perspektiv kan vi se den hermeneutiska tolkningen likt Julius Cesars klassiska 
uttalande:  

- Veni, vidi, vici; Jag kom, jag såg, jag segrade.  
På samma vis syftar den abduktiva processen till att Du som läsare tillslut ska få en 
inneburen känsla av vinning genom ditt deltagande av uppsatsen. 
 

1.4 Upplägg 
 
Uppsatsens disposition är tänkt att spegla dess ämne i den bemärkelsen att de traditionella 
uppsatsdelarna delvis återfinns i ny tappning och i ett otraditionellt mönster. Du som 
läsare får möjligheten att stå i centrum att dra egna slutsatser, istället för att i ett 
traditionell naturvetenskapligt upplägg få sanningen förklarad för Dig. Du läser nu 
uppsatsens disposition vilken, som del av prologen, är tänkt att ge Dig som läsare lite 
”därför” till Dina redan tänkta och troligtvis kommande tänkta ”varför” i fråga om hur vi 
som författare tänkt igenom uppsatsens kontextuella följd och innehåll.  
 
Uppsatsens bakgrund, avgränsningar, syfte och disposition får Du ta del av här i 
prologen. Det empiriska material som vi tagit del av presenterar vi för Dig i storyn ”Two 
Gunslingers” som följer i det nästkommande kapitlet. Det kapitlet motsvarar också den 
del av vår hermeneutiska tolkning där vi står ”över” texten. Därefter berättar vi i kapitlet 
författandets gång om de föreliggande delarna i den hermeneutiska tolkningsprocessen.  
Där finner Du också vad som i en traditionell uppsats kallas för problemdiskussion och 
problemformulering, teoretisk referensram och metod. Vi kallar dessa delar intrig, 
litterära hjälpmedel och tillvägagångsätt. Vi kommer i det kapitlet också bjuda Dig som 
läsare på en redogörelse för vad vi som författare brottats med i denna abduktiva process 
och okonventionella uppsatsskrivande. Sist men inte minst ger vi förslag på fortsatt 
forskning i samma andetag som vi kastar en förhoppning till framtiden. Referenslistan 
med de författare vi valt att använda för att stärka uppsatsens ämne finner du längst ner i 
uppsatsen. 



 

 4 

 
Det abduktiva sättet att närmar sig kontexten för att skapa en förståelse av denna har 
alltså en inneburen tanke. Abduktiv ansats syftar likt hermeneutiken att söka en vidare 
förståelse kring en mängd pusselbitar som man ämnar skåda ur ett helhetsperspektiv för 
att väva ett meningsbildande sammanhang. När helhetsbilden visar sig så har man också 
lättare att utifrån den definiera och härleda alla de delar som utgör helheten (Alvesson; 
Sköldberg, 1994).  
 

2 Story 
 
Här får Du som läsare ta del av vår hermeneutiska tolkning av caset vari vi också 
presenterar uppsatsens empiriska material. 

2.1 Introduktion 
 
Detta är en narrativ berättelse i vildavästernmiljö som handlar om livet i den 
nordamerikanska staden Coastville. På vintern är det mestadels kallt där men under 
sommartid samlas det både människor men också… problem i staden. Vi kommer att få 
följa stadens sheriffer Allen och Will i deras uppdrag att hålla ordningen upprätt i staden. 
Vi kommer också bekanta oss med guldvaskarna Johny och Jeff, två Lone Riders vars 
vägar då och då korsas. 
 

2.2 Two Gunslingers 
 

2.2.1 Fyrtal i nior  
 
Skratch, skratch, skratch... bootsen möter gruset på marken med långsamma steg. 
Metallstjärnorna som sitter fastspända längs med hälen är dammtäckta och gruset yr i takt 
med stegen. Han stannar till ett ögonblick, andas ut röken från cigarren och kisar mot 
solens röda nedgång som faller bakom de gröna kaktusarna. Han andas åter in röken från 
cigarren för att sedan blåsa ut igen. Det solbrända och lite lätt sotiga ansiktet faller 
alltmer i skuggan av solens ökade frånvaro och om en inte allt för lång stund är glöden 
från cigarren det enda man kommer kunna se. Han vänder sig om, tittar bort mot de olika 
saloonerna som staden är belagd med, fimpar cigarren mot skon och rör sig bortåt. 
Skratch, skratch, skratch… Han närmar sig den bruna träbyggnaden, drar fingrarna 
genom mustaschen, drar ner hatten i höjd med ögonbrynen och går igenom saloonens 
svängdörrar.  
Sorlet i lokalen avtar för en stund men fortsätter efter några sekunder igen. Han möts 
genast av ett gäng herrar som är på väg ut och utan att han känner dem lyfter han lite lätt 
på hatten och stegar iväg mot baren. I rummet ligger en lätt dimma av cigarrök och vid 
bordet närmast serverar den blonda servitrisen whiskey till tre herrar i beigea hattar.  
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Det är en god stämning i saloonen och han slår sig ned jämte de tre kortspelande 
herrarna. I takt med att spelrundorna avverkas ökar både insatserna på bordet och 
rökdimman i den stora lokalen. Stämningen är god men allvarlig och man drar fingrarna 
genom sina mustascher och grubblar över hur man ska bära sig åt för att ta hem nästa 
spelomgång. Från borden bakom hörs det sorl och glas som möter bordens yta. Han kikar 
lite under lugg och i samma ögonblick hör han hur en näve drämmas i det bordet som han 
sitter vid. Med långsam rörelse för han tillbaka sin blick mot bordet och möts av ett fyrtal 
i nior som ligger på bordets mitt.  
- Osannolikt, tänker han tyst för sig själv och lägger ner sin hand för att sedan skaka nästa 
med herren snett bredvid.  
När spelets alla händer spelats klart börjar den yngsta herren av dem alla berätta historier 
om vad han varit med om den senaste tiden. Den ena värre än den andra, ”men vad måste 
inte en cowboy stå ut med för att leva upp till sitt rykte” avslutar ynglingen varje historia. 
Han tänker att han kunde ha bräckt den unge mannen hur lätt som helst, men sitter bara 
kvar där tillbakalutad mot stolens ryggstöd, med händerna knäppta om nacken, och tar 
intryck från saloonens omgivning. Han tittar sig omkring, lägger huvudet på sned och 
tänder återigen en cigarr. Han funderar över de kommande dagarnas ritt för att sedan 
komma fram till att det börjar bli dags att ge sig av för den här kvällen, det är ju trots allt 
tre dagar kvar till häst. 
 
Han lutar sig över bordet och sveper det sista i glaset, reser sig lugnt upp och rättar till 
läderhölstren på jeansen för att sedan säga hejdå till herrarna som han nyss suttit med. 
Han sänker återigen ner hatten i ögonbrynshöjd och stegar hjulbent ut från saloonen med 
cigarren mellan läpparna. Skratch, skratch, skratch… Han hör hästarnas gnäggande när 
han närmar sig dem, lossar repet runt staketet som håller fast hans egen och lugnar den 
med en klapp på mulen för att i nästa stund kasta sig upp på hästens rygg.  
– Tchaaaa, utbrister han och slår benen om hästens mage och galopperar iväg. Det 
avtagande ljuden från hästens hovar följer honom bort från staden då han åter ger sig ut i 
den ljumna natten. 
 

2.2.2 Staden vid havet 
 
Om man drar ett finger över kartan från den sydvästra delen av Kanada och ner igenom 
Washington så korsar man gränsen till Oregon. Där efter träffar man i norra delen av 
delstaten strax på en stad som heter Coastville. Staden ligger precis längs med 
kustremsan och fortsätter man en bra bit söderut så stöter man tillslut på stränderna i 
Kalifornien.  Men under en lång period på året är Coastville täckt med snö då det 
nordliga klimatet borrar sina klor i landets mark. Denna tid vill man helst inte prata så 
mycket om i staden. Man sjunker in i sina vardagliga sysslor och begraver sig gärna i 
arbete i väntan på våren. Innan den transamerikanska järnvägen stod klar och innan Billy 
the Kid hade snurrat sin första kolv så var inte förbindelserna så goda landet. Man 
färdades till fots eller till häst och med droska, då det var nödvändigt och då längre 
sträckor skulle tillryggaläggas så fanns det även en begränsad trafik av ångdrivna tåg. Det 
är denna historiska tid vi ger oss in och när vi närmar oss staden så märker man att 
vinterkylan äntligen hunnit släppa greppet om staden som långsamt börjar tina. 
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El Ninos krafter välsignar den ljumna vinden som sveper in från havet, vilken redan har 
gett trädens grenar gröna små värmeutslag. På vägarna färdas allt fler människor som av 
olika anledningar ska besöka Coastville. En svart droska med två vita hästar rullar över 
nordpassagens kullar och möts av en fantastisk utsikt de kilometrarna som sluttar ner mot 
den blå kustremsan och den på avstånd framtonande staden.  
 

2.2.3 Invånarna i Coastville 
 
Vice sheriffen Will Godness spatserar långsamt med sina korta kliv på stadens grusiga 
gator. Han stoppar ner handen innanför sin rödfodrade bröstficka och sneglar på sitt 
fickur. Tid, det anser sig han ha gott om just en sådan här värmande och solig dag, 
dessutom perfekt för att låta sin sheriffstjärna glänsa i sin möjligaste stjärnglans. Sen att 
han har gett den ett sputt för att sedan putsa upp den lite extra inför dagens utflykt, det 
håller han gärna för sig själv. Med händerna bakom ryggen, hatten upp i vädret ser han 
sig omkring och han är stolt, stolt över att vara vice sheriff i Coastville. Han tar några 
genande steg över den gröna gräsmattan och stryker förbi stadens hovslagare Geene 
Deere. Deere står som vanligt bredvid sin träbeklädda verktygsbod med järnverktygen i 
högsta hugg, snusnäsduken slarvigt hängd runt halsen och den bara överkroppen delvis 
täckt av ett brunt skinnförkläde. Han lägger ner verktygen för en stund, reser sitt högra 
ben vilandes mot trädstubben som står på marken och placerar en välbehövlig cigarr i 
mungipan. Efter att ha blåst ut det första blosset placerar han armbågen vilandes mot sitt 
ben och lyfter en aningens på plommonstopet för att hälsa på den strosande vice 
sheriffen. Godness hälsar tillbaka med en lite lättare nick för att sedan stanna till i ett 
utbyte av ett par ord.  

-‐ Det gäller att ta sig en paus för nya krafttag i hettan, sade Vice sheriffen till 
Deere. 

Deere tar ut sin cigarr, placerar den mellan tummen och pekfingret, andas ut röken och 
svarar 

-‐ Jodå, men än så korta, fast vad gör man inte för stadens invånare. 
Godness svarar genom att lyfta på hatten för att sedan vandra vidare.  
Rakt framför honom springer det ut en liten blond pojke i hängselbyxor.  

-‐ Ojdå lille vän, du får se dig för vart du springer säger Godness med ett leende på 
läpparna.  

Pojken tittar upp på personen han tycker ser ut som en gammal farbror, sneglar på 
stjärnan som omsorgsfullt placerats på bröstet, för att sedan titta på farbrorn igen. 

-‐ Du säger inte mycket du uttrycker Vice Sheriffen och klappar honom lite lätt på 
huvudet. 

Pojken knyter sin lilla hand, rätar ut pekfingret i höjd med sheriffstjärnan och utbrister: 
-‐ Pang, pang, pang, pang… och blåser av fantasiröken från fingrets spets.  

Vice sheriffen tittar på pojken med en snopen och inte minst förvånande blick och 
bemöter pojkens beteende med att ta sig för bröstet, låtsas att få ont för att sedan ge 
honom en klapp på axeln och uttrycker: 
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-‐ Ja, du lille vän, där fick du mig allt. Det ska minsann börjas i tid talar han om för 
pojken och biter ihop käkarna lite lätt för att inte tillåta sig brista ut i skratt åt den 
lille pojkens upptåg.  

Pojken ler pillemariskt och springer vidare med dammiga fötter på de grusbelagda 
gatorna.  
 
Godness strosar vidare och tar sig friheten att gå fram och prata lite med Coastvilles 
snickare Ferell Woodii, som står böjd på alla fyra och snickrar på en kistas. Det enda man 
skymtar av Woodii är hans rumpa, rygg och glansiga flint som sticker upp ovanför 
kistans välsnickrade sidor. Hammarens slag mot träet överröstar vice sheriffens närmande 
steg, så Woodii ligger obemärkt kvar utan att se när Vice sheriffen böjer sig över honom.  

-‐ Eh, höhö, harklar Godness. 
Woodii hoppade snabbt till och höjer upp huvudet ovanför kistans väggar.  

-‐ Nämen ser man på, är vice sheriffen ute och går.  
Han trycker sats med händerna mot gruset och reser sig lite stapplande upp. Han ger 
Godness ett hälsande kroppsuttryck och börjar småprata. Woodii berättar sina tankar 
om att bygga ut sin snickeriverkstad och Godness lyssnar intresserat på. Woodii blir 
ivrig i sitt berättande och samtidigt som Godness försöker hänga med i Woodiis 
ivriga förflyttande, upp och ner, fram och tillbaka, fläktande armar hit och dit är det 
enda han hör: 
-‐ Och så tänkte jag mig något sådant här. Att jag bygger till den där för att jag ska 

ha den här och här ska jag då istället få plats med en sådan här som då ska 
förflyttas dit, eller kanske den ska vara här? 

Vice sheriffen kliar sig minst sagt fundersamt på hakan och utbrister: 
-‐ Ja, det kanske skulle vara något, vi får ta och diskutera mer om detta nästa gång. 
Woodii däremot är ordentligt nöjd med sitt presenterande och känner sig plötsligt 
oerhört nöjd med dagen. Godness ler lite förbryllat och tittar in Woodiis konstverk till 
kista och lämnar vänligt Woodii för den här gången.  

Godness tar åter igen upp fickuret ur sin rödfodrade ficka och konstaterar att det börjar 
bli dags för kaffe. Saloonerna börjar fyllas med hattklädda herrar och hästarna radas upp 
utanför saloonernas träbyggnader.   
 

2.2.4 Någonting för alla 
 
Vice sheriffen stannar upp ett slag för uppe på kullen förbi saloonen skymtas en 
svartfärgad droska komma rullandes. Det går i lagom takt och moln av dam och grus yr i 
bakgrunden. Den rakryggade föraren styr sina vita hästar och tar riktning mot saloonen 
där vice sheriffen står. Godness kisar mot solen, höjer sin högra hand i ett försök att 
kunna avgöra om droskan och dess resenärer bekanta.  

-‐ Vem är det som kommer här, sade han tyst för sig själv.  
Han tog ett par mötande steg mot droskan och i samma veva gnäggade hästarna utanför 
saloonen uppspelt till. Efter mycket nyfikenhet kom vagnen äntligen inrullandes och 
stannade till utanför altanen till ingången där Godness stod väntade.  

-‐ Pttrrrroo, hördes föraren av vagnen säga.  
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Efter att hästarna stannat till på hans signal hälsade han gestikulerande på vice sheriffen 
och lät sällskapet göra detsamma. I vagnen satt en familj från medelklassen bestående av 
fru och herre med två döttrar. De var mycket välklädda inför besöket i Coastville och 
hade en sprudlande charm och energi. 

-‐ God dag, sade Godness. 
-‐ God dag, svarade både frun och herrn i familjen. 
-‐ Och ni kommer ifrån? Sade sheriffen med en nyfiken ton. 
-‐ Vi kommer från Portland, svarade den vitklädda frun med ett leende på läpparna. 
-‐ Oh jaha, ser man på, vi har fått besök från Portland konstaterade vice sheriffen 

högt med en glädjande ton.  
Han knäppte händerna och masserade dem lite lätt mot varandra.  

-‐ Och vad ska ni hitta på för något underhållande i Coastville, frågade vice 
sheriffen intresserat med en ståtlig hållning.  

-‐ Jo, vi har hört så mycket trevligt om Coastville och vi vill verkligen uppleva 
naturen som ni har här, svarade frun.  

-‐ Jamen så roligt att höra. Ja, det finns minst sagt en hel del att ta del av här. För att 
inte tala om det vackra havet där ni kan avnjuta ett härligt dopp längs kustremsan, 
kontrade Godness. Här finns någonting för alla. 

-‐ Åå, det låter ju alldeles förtjusande, svarade frun och tittade rart på sina barn.  
-‐ Det ska bli fantastiskt att få se sig omkring här, lade frun snabbt till. 

Vice sheriffen lade till med ett instämmande leende och gav barnen ett blinkade öga 
samtidigt som han önskade familjen en trevlig vecka i Coastville.  

-‐ Ja, jag får önska sällskapet en trevlig vistelse här i staden och hoppas att ni får en 
utomordentlig vecka av fina upplevelser. 

Familjen tackade försynt och vänligt för det trevliga bemötandet och tvivlade inte alls på 
att fallet så skulle komma att bli. Barnen vinkade glatt hejdå till vice sheriffen samtidigt 
som föraren tjoade igång sina hästar för att sedan rulla vidare med den svarta droskan. 
Godness följde droskan långt med blicken till dess att den inte längre gick att skymta på 
grund av de häftiga grusmolnen.  

-‐ Jamen vilken trevligt liten familj som kom på besök, sade han till sig själv och 
dammade av sin sheriffstjärna som så prydligt satt kvar på bröstet. Han fingrade 
återigen efter sitt lilla fickur och konstaterade... 

-‐ Javisst ja. Det var ju kaffe jag skulle ha. 
Han kastade en blick åt hästarna för att försäkra sig om att dem snällt stod kvar, rätade på 
ryggen och stegade in på saloonen för att sällskapa med de andra herrarna.  
 

2.2.5 Droska - Brådska 
 
Några dagar senare träffar vice sheriffen återigen på familjen som han tidigare mött 
utanför saloonen i den helsvarta droskan. Den här gången var de dock på väg att lämna 
staden Coastville vilket Godness tyckte var både märkligt och olustigt. Han skymtade 
vagnen runt krönet, tänkte till på vilken dag det var och frågade sedan sig själv: 

-‐ Vad nu? Ska de resa hem tre dagar tidigare än planerat? 
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Han följde droskan med blicken och tog återigen ett par mötande steg. Han rättade till 
hatten, reste på ryggen och stod sådär med händerna lite lätt knäppta och masserande. 
Den svarta droskan med de vita hästarna stannade till i jämsides med vice sheriffen. 

-‐ Jaha, hur var det här då, frågade vice sheriffen familjen. 
-‐ God dag, svarade herrn i familjen. 
-‐ Det är bra med oss, däremot blir det en tidigare avresa än som var tänkt, lade frun 

i familjen till. 
-‐ Får man lov att fråga varför, undrade vice sheriffen artigt.  

Frun vred lite obekvämt på sig, tittade på herrn i vagnen och svarade: 
-‐ Hotellet där vi bodde var inte barnvänligt nog. Dessutom var det mycket stoj i 

saloonerna runt omkring som fick oss att vilja hålla oss borta, svarade frun med 
en aningen ängslig ton.  

Vice sheriffen kände sig lite obekväm med situationen, tog av sig hatten som sedan blev 
hängandes i hans hägra hand.  

-‐ Detta var ju förargligt, svarade vice sheriffen.  
-‐ Ni ska inte försöka se er om ett annat hotell här i staden då, lade han senare snabbt 

till. 
-‐ Vi har sett oss lite om men det tjänade ingenting till, svarade herrn i familjen med 

en något rakare ton än frun. 
Vice sheriffen vred lite nervöst på sig och försökte komma på något vänligt att säga till 
svars, men det var inte lätt och det enda han fick ur sig var: 

-‐ Nåväl, jag hoppas att ni kunnat njuta lite av eder semester här i Coastville, vi har 
ju i varje fall haft tur med vädret, sade vice sheriffen i ett försök att lätta upp 
stämningen.  

Men familjen var svårflörtad, inte minst herrn. Barnen satt tysta i sina ljusblå klänningar 
och tittade mest på sin mor och far. Efter några sekunders tystnad och endast vindens sus 
i öronen tackade familjen för sig. 

-‐ Nä, nu ska vi fara vidare, sade herrn och lutade sig ut för att ge föraren av vagnen 
klartecken att det var dags att ge sig av.  

-‐ Det var trevligt att ni kom på besök och jag kan inte annat än att önska en trevlig 
hemresa, kontrade vice sheriffen snabbt.  

-‐ Adjö då, svarade herrn och Godness sa detsamma.  
Iväg rullade vagnen i en något raskare tempo än när de tidigare i veckan anlände i.  

-‐ Märkligt, mumlade vice sheriffen för sig själv. Inte har jag upplevt det så stökigt 
borta vid Wallgate där familjen bodde tidigare sa han till sig själv med en 
frågande ton.  

Vice sheriffen stod ensam kvar en stund utanför saloonen och funderade över mötet som 
han just upplevde. Men mycket klokare blev han inte och bestämde sig för att, precis som 
sist, gå in och ta sig kopp kaffe med de andra herrarna.  
 

2.2.6 Turistinvasion 
 
Vår gick över till försommar och Coastville hade nu glatt tagit emot det varma vädret och 
många tillresta strömmade in till staden. Dagen till ära var det extra många som ville 
komma på besök och vagnars gnisslande hjul hördes rulla mot den grusiga marken. Idag 
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var det mycket folk i rörelse och både vice sheriffen Will Godness och sheriffen Allan 
Nugg var ute och kontrollerade livet på stadens gator. Till sitt stora bekymmer upptäckte 
de en salig röra bland parkerade vagnar överallt. Detta var givetvis på grund av stadens 
alla tillresta gäster. Sheriffen Nugg stannade upp ett slag och givetvis gjorde Godness då 
det samma. 

-‐ Det står ju vagnar överallt, här och var, sade Nugg lite uppretat till Godness. 
Godness uppmärksammade Nuggs tonläge och tillade: 

-‐ Ja, det är ju ingen ordning här alls!  
Nugg borstade av sin svarta och propra utstyrsel och uttryckte åter sitt missnöje med alla 
vagnarna som stod överallt.  

-‐ Såhär kan det ju inte se ut. Detta måste vi göra något åt, sade Nugg och slog 
hopplöst armarna mot kroppen.  

-‐ Ja ehh, ja ehh, men verkligen, lade Godness till med ett försök till att låta lika 
bestämd.  

Nugg tittade lite förvånande på Godness, men var nöjd med hans, i och för sig något 
osäkra beslutsamhet, men tyckte det var bra att de var ense om att ta tag i det logistiska 
problemet de nu uppmärksammat. Det tog åter några steg längs vägen när sheriffen Nugg 
snabbt och bestämt stannade upp igen gjorde givetvis Godness detsamma. 

-‐ Jag fick just en idé, sade Nugg något exalterat.  
Sheriffen kom att tänka på den gamla ladan som låg bakom hotellet Wallgate. Visserligen 
har det länge varit en sporadisk parkeringsplats för hotellets besökare och även lite annan 
lokal verksamhet, men detta till trots är det ju på pappret stadens egendom, menade 
sheriffen. Visserligen är den dessutom ganska nedgången men med hjälp av Woodii och 
stadens trädgårdsmästare Clooney skulle den lätt gå att fixa till, tänkte sheriffen. Trots att 
detta beslut omfattades av några fler ”visserligen” än de först tänkt så kom de båda 
sherifferna fram till att det inte vore en sådan dum idé trots allt.  
 
Sheriffen Nugg tar ett snabbt beslut om att låta ladan rustas upp och istället skapa en 
allmän parkeringsplats för vagnarna. Han kontaktade Woodii och Clooney för att 
diskutera upplägget. Ladans fasad och dess gamla inredning kunde snart ses bli renoverad 
av Woodiis starka armar och samtidigt kunde man se Clooney röja upp bland 
vegetationen, lägga grus och pula i rabatterna utanför. Nyfiken befolkning strök utanför 
samtidigt som det rådde lite delade meningar i den allmänna diskussionen. Sheriffen var 
noga med att det också skulle sättas upp skyltar runt om så att alla skulle hitta. 

-‐ Tydliga skyltar ska vi ha. Alla ska hitta hit och då menar jag inte bara hotellets 
gäster och stadens invånare, poängterade Nugg klart och tydligt.  

Sheriffen Nugg och vice sheriffen Godness reflekterade över sin praktiska lösning på 
problemet och nickade samstämt.  
 

2.2.7 Lone Rider Johny Twotime 
 
Johny rider i nattens mörker och efter att ha lämnat Portland avverkar han sin tvådagsritt 
med sin stora bruna häst. Den nyanlända sommaren gör övernattningarna alltmer lindriga 
och att sova under bar himmel är nästintill fridfullt. Johny stannar till i vildmarken. Han 
ser sig om på hästryggen och bestämmer sig för att hoppa av. När han satt fötterna på 
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marken tar han tag i hästens grimma och leder den sakta bort mot ett av de stabila träden. 
Han knyter fast sin trogna vän och klappar honom ömt längs med mulen.  

-‐ Sådär ja, nu ska vi vila upp oss, säger han och tittar på sin häst. 
Johny går en bit bort för att leta upp lite kvistar och annat eldbart till sin lägereld. Snart 
tar brasan fart och Johny kan i lugn och ro sätta sig ner och njuta av den tysta naturen 
som endast bjuder på fågelkvitter och syrsor. Han grabbar tag i sin bruna skinnväska som 
han lossat från sadeln och rotar upp en burk bönor och sitt leverne. Han lägger ut ett 
enkelt liggunderlag, sätter sig och sveper filten om sig. Efter att ha mättat sin mage bryter 
han sönder ett närliggande strå och sätter det mellan läpparna. Han lägger sig till rätta 
med händerna bakom huvudet, stråt i vädret och tittade njutningsfullt på den vackra 
stjärnhimmeln. Eldens föga flammor reflekterar värmande mot Johnys brunbrända 
ansikte och det dröjer inte länge innan Johnys ögonlock sluts av tyngden av en lång dag 
till häst.  
 
Efter några timmars sömn vaknar Johny av fåglarnas klara kvitter i den vindstilla 
vildmarken. Det är tidig morgon och det har precis börjat ljusna. Efter två dagars 
övernattande ska han äntligen på den tredje dagen nå sitt slutmål Coastville. Han rullar 
ihop sin madrass och packar ner hela sitt leverne och försäkrar sig om att elden är 
ordentligt släckt genom att avsluta sitt morgonbestyr. 

-‐ Två flugor i en smäll, utbrister Johny för sig själv och smilar lättat. 
 Han går fram till sin häst, lossar repet runt trädet och knyter fast sin väska på sadeln. Han 
sätter ena foten på stigbygeln och svingar sig lätt upp på sadeln. Han klappar hästen på 
halsen, slår fötterna om magen och hojtar ”Tjaaaa”.  Han påbörjar den slutliga etappen av 
resan mot staden vid kusten. 
 

2.2.8 Oväntat bemötande 
 
Johny kom sedvanligt ingalopperande över kullen, vilket han alltid kände var ett lika 
säkert och trevligt tecken på att han snart befann sig i Coastville. Han fortsatte de få 
kilometrarna ner mot kusten och svängde in på vägen som ledde förbi saloonerna. Fullt 
med droskor och andra ekipage stod parkerade längs med vägen och en bit bort skymtade 
han hotellet Wallgate. Han tog sikte mot den skruttiga gamla ladan som han och de andra 
guldvaskarna brukat hålla till i med deras prylar, verktyg och hästar. När han väl närmade 
sig ladan kände han inte alls igen sig. Att det skett ombyggnationer var utan tvekan 
uppenbart och Johny kände sig vilsen och paff. En bekymrad Johny med rynkade 
ögonbryn hoppade snabbt av sin häst och började ivrigt se sig om. Han greppade tag i 
hästens tygel och ledde den vid sin sida. När han kom fram till det som tidigare var 
ingången till ladan möttes han istället av en uppenbart nymålad vägg, däremot skymtade 
han herre en liten bit längre bort som stod stirrandes jämte byggnaden utmed grusvägen. 
Johny tog stabila steg mot herren undertiden som han tappade blicken längs den nya 
byggnadens vägg. Väl framme vid herrn frågade han med en allvarlig ton: 

-‐ Vad är det som hänt här? Har ni rivit den gamla ladan? 
Herrn tittade på Johny med en frågande blick samtidigt som han skådade honom från 
topp till tå. 
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-‐ Sheriffen bestämde att den gamla ladan mer eller mindre skulle rivas i förmån för 
att istället bli en allmän parkeringsplats för hästar och ekipage, svarade herrn. 

-‐ När skedde detta, kontrade Johny snabbt. 
-‐ För bara ett par veckor sedan. Ja, som du ser är det inte riktigt helt klart ännu men 

nog har det gått fort, det har det. Är det inte en alldeles förtjusande renovering, 
frågade herrn. 

Johny tittade åter bekymrat på det som förr föreställde ladan där han och hans 
guldvaskande vänner hållit till. 

-‐ Jag vet inte direkt vad jag ska tycka, kontrade Johny och kände att han behövde 
tid att begrunda hela situationen. 

-‐ Nämen, inte skulle du väl föredra den skruttiga ladan framför det här, utbrast 
herrn med en omedveten självklarhet i tonfallet. 

-‐ Jo, det är precis vad jag känner att jag skulle, svarade Johny med en ansträngd 
röst.  

-‐ Nå, vart får man ställa sin häst någonstans då? Vart har ni placerat ingången 
frågade Johny lite bryskt. 

Herrn kastade en allvarlig blick mot Johny, stegade bort mot byggnaden och greppade tag 
i portens järnhandtag för att ta sats och dra upp de stora portdörrarna.  

-‐ Ja du cowboy, tillåt mig som portvakt se över om det finns någon plats för hans 
ekipage, sade herrn. 

När dörrarna öppnades insåg Johny att allt var borta. Inne i den nya byggnaden var inget 
sig likt. Det stod hästar och vagnar överallt och inte var det en enda plats till övers för 
Johnys häst.  

-‐ Ojdå, här var det fullt minsann, sade portvakten med en letande blick.  
Johny försvann in i byggnaden, drog fingrarna mot väggen och mindes tillbaka till det 
som en gång var hans tillhåll.  

-‐ Hallå? Hallå? Vart tog du vägen, utbrast portvakten. 
Johny fann knappt ord men svarade snabbt: 

-‐ Jag är här, och lutade sig fram för att visa portvakten var han var. 
-‐ Åh, ja ehh, nu ser jag dig, sade portvakten lite nervöst. 
-‐ Jo, jag sa det att här var fullt så jag får be dig att återkomma senare eller någon 

annan dag, lade portvakten snabbt till. 
-‐ Jo, jag hörde det, sade Johny med en lågmäld ton.  

Han såg sig om en sista gång innan han och hästen åter befann sig utomhus tillsammans 
med byggnadens portvakt. Han höjde blicken bort mot vägen för att se vem som i ett 
lunkande tempo kom ridandes. 

-‐ Johny! Ropade rösten som kom från hästens rygg. 
Den lunkande hästen närmade sig i lugnt tempo mot Johny. Johny kisade med ögonen i 
ett försök att se vem det var som nyss ropat hans namn.  

-‐ Det är ju Jeff, sade han för sig själv med en glad ton på rösten. 
-‐ Välkommen Jeff, ropade han snabbt därefter och drog av sig sin snusnäsduk för 

att med den glatt vifta in honom.  
Portvakten gick åt sidan och satte sig lutande mot staketet utanför byggnaden. Jeff 
stannade hästen intill Johny och hoppade ner på marken.  

-‐ Tjena Johny, sade Jeff och gav honom hård och manlig kram med en rejäl klapp 
på axeln efteråt.  
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-‐ Tjena, svarade Johny och gjorde givetvis detsamma. 
-‐ Vad i allsindar är det som hänt här, frågade Jeff. 
-‐ Du menar ladan, undrade Johny ledande eftersom han lagt märke till Jeffs 

förvånade aniktsuttryck. 
-‐ Javisst menar jag ladan. Vad är det som har hänt, sade Jeff frågande. 

Nyfiken som han var, portvakten, hoppade han ivrigt in i samtalet och började förklara. 
-‐ Sheriffen bestämde att ladan skulle rivas i förmån till att istället bli en allmän 

parkeringsplats för hästar och ekipage, svarade han snabbt. 
Precis som han tidigare svarat Johny när han undrade. 

-‐ Jaha, och när skedde detta? Det ser ju helt nygjort ut, frågade Jeff. 
-‐ För bara ett par veckor sedan. Ja, som du ser är det inte riktigt helt klart men nog 

har det gått fort, det har det. Är det inte en alldeles förtjusande renovering, 
svarade portvakten återigen och knöt ihop händerna med masserande rörelser och 
ett finurligt leende på läpparna.  

Jeff kastade en sorgsen blick mot Johny och kliade sig om armen. De tog tyglarna till sina 
hästar och vände om på grusgången. 

-‐ Vart ska vi nu hålla till, frågade Jeff lågmält. 
-‐ Jag vet inte. Jag blev lika förvånad av upptäckten som du svarade Johny och 

sparkade iväg en sten mot en av byggnadens väggar.  
Där vandrade de båda med varsin häst jämte sig och bekymrade sig över denna nya 
situation.  
 

2.2.9 Sheriffen får påhälsning 
 
Johny och Jeff bestämde sig för att gå vidare till en av stadens intilliggande salooner. De 
knöt i vanlig ordning fast hästarna i staketet utanför och där fick det stå med full 
packning på. Johny och Jeff gick igenom de träribbade svängdörrarna och beställde 
varsin whiskey. Saloonen var full med vad som verkade trevligt folk men idag var de 
ense om att sätta sig vid ett eget bord. De begrundade den rådande situationen de plötsligt 
kastats in och diskuterade kring dess omständigheter.  
Snacket gick bekymrat vid bordet. 

-‐ Men Johny, vad tror du om att be Woodiis snickra ihop något sporadiskt åt oss, 
bara som en lösning för den här gången menar jag, undrade Jeff. 

-‐ Nja, jag vet inte. Vart skulle vi ha den sporadiska lösningen, svarade Johny 
frågande. 

-‐ Njae, jag vet inte. Det var bara en tanke men du har rätt, hur skulle det sett ut, 
svarade Jeff och gav Johny en medveten suck. 

-‐ Men om vi frågar Deere då? Han kanske har någon lösning. Han brukar ju inte 
vara främmande för nya idéer samtidigt som han är en vänligheten själv, uttryckte 
Jeff hoppfullt. 

-‐ Jo, visst. Men hur skulle den lösningen se ut? Samma alternativa lösning som vi 
tänkte med Woodii? Vi har ju samma problem där, svarade Johny och knöt ihop 
sina nävar som vilade på bordet. Snart lär de andra killarna också anlända, om de 
inte redan gjort det och vänt på klacken när de möttes av samma besvikelse som 
vi gjorde. I vilket fall som helst så handlar det inte bara om att vi måste ha en 
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tillräckligt stor lokal att vara i, den gamla ladan innebar så mycket mer… inte 
bara för oss.  

-‐ Men vad tusan ska vi göra Johny? Vi kan ju inte bara stå och se på hur de bygger 
om vår lada hur som helst och sen dessutom finns det inte längre någon given 
plats för oss att hålla till, insisterade Jeff.  

Johny förstod givetvis vad Jeff menade, men ansåg inte lösningarna värda nog att satsa 
på. Diskussionen fortsatte men till slut konstaterade Johny: 

-‐ Här kan vi inte sitta i all evinnerlighet, vi får gå och tala med sheriffen, sade 
Johny bestämt. Det tyckte Jeff var en minst sagt god idé och underströk det 
genom att slå nävarna i bordet.  

 
Johny och Jeff reste sig upp från bordet och gick med bestämda steg ut från saloonen. De 
lossade hästarna för att sedan hoppa upp på deras ryggar och rida iväg mot sheriffens 
kontor som låg en bit bort. Väl framme lät de hästarna snällt stå utanför och vänta medan 
de själva knackade på sheriffens dörr.  
 
- Knack, knack, knack…  Johnys näve mötte trädörren till kontoret. Fotsteg hördes närma 
sig dem, och med ett ”schwung” öppnades plötsligt dörren. 

-‐ Jaha, ser man på. Och vad kan jag hjälpa er med då mina herrar, frågade sheriffen. 
Johny gick rakt på sak och svarade: 

-‐ Jo, det har kommit till vår kännedom att vårt tidigare tillhåll, vilket vi delade med 
många andra guldvaskare och även andra med såklart, har bytts ut mot en allmän 
parkeringsplats för ekipage. Vad hän detta, lade Johny snabbt till. 

Sheriffen sträckte lite på sig och tittade frågande på herrarna.  
-‐ Och vad menar ni med att det skulle vara för fel med att vi har renoverat ladan till 

en prydligare byggnad som dessutom kan låtas stå öppen för allmänheten, svarade 
sheriffen intresserat.  Speciellt nu när turisterna har blivit många fler än de var 
förra året. 

-‐ Men detta betyder ju att vi inte längre har någonstans att vara eller förvara våra 
verktyg, insisterade Johny. 

-‐ Det ska vara lika för alla och alla ska vistas i staden på samma villkor, 
poängterade sheriffen tydligt och klart.  

-‐ Det är inte så att vissa ska ha förmåner som andra inte har. Detta är en allmän 
egendom och den ska användas av alla, lade sheriffen prompt och bestämt till.  

Johny lutade huvudet mot dörrkarmen som en hopplös gest och försökte återigen 
övertyga sheriffen om att detta inte var den rätta lösningen på problemet.  

-‐ Kan vi guldvaskare inte få tillgång till en liten del av utrymmet i den nya lokalen 
och åtminstone vara försäkrade om att vi kan ställa våra hästar där över dagen, 
frågade Jeff med en lite mjukare ton i rösten.  

-‐ Nej herre, den förmånen kan jag tyvärr inte ge er. Som jag sa till er tidigare så är 
det lika för er alla. Hur skulle det se ut om jag delade ut en massa förmåner till 
just er men ingen annan? Då skulle hela tanken med det nya ekipagehuset raseras 
och detta hoppas jag att ni har förståelse för, sade sheriffen vänligt men bestämt.  

Både Johnys och Jeff kroppsspråk utgav en känsla av hopplöshet. De annars stadiga 
kropparna sjönk ihop av frustration. Sheriffen däremot stod lika stabil som vanligt.  
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-‐ Nå, jag får lova att tacka eder för pratstunden men nu måste jag omedelbart återgå 
till mina sysslor, sade sheriffen och backade ett steg för att sedan greppa tag i 
handtaget. 

Johny och Jeff var fyllda med både frustration och irritation och upplevade situationen 
som katastrofal.  

-‐ Ja, och vi kan väl inte göra annat än att tacka för oss då, sade Johny och de båda 
vände bryskt och snabbt på klacken och gick.  

Irriterat hoppade de båda upp på sina hästar och galopperade snabbt iväg. Bakom 
grusmolnen sågs sheriffen sakta stänga igen dörren med en följsam och något 
konfunderad blick mot herrarnas ryggtavlor.  
 

2.2.10 Frihetens fåra 
 
Johny och Jeff bestämde sig för att rida ut en bit från Coastville för att hitta ett bra ställe 
och vaska guld på. De stannade till vid en flodfåra och ansåg sig nöjda med platsen de 
nyss hittat. Visst var är mycket besvärligare och krångligare nu när de inte hade 
någonstans att varen förvara sina grejer eller ekipage, men de vägrade bestämt att ge upp. 
De hoppade av sina hästar och letade efter ett lämpligt övernattningsställe. De såg sig om 
och bestämde sig för att den fria ytan som var omringad av några rejäla träd verkade vara 
ett lämpligt val av plats. Dessutom var det precis intilliggande till flodfåran som de 
bestämt sig för att vaska vid så bättre kunde knappast bli. De packade upp sitt leverne, 
knöt fast hästarna och gjorde sig klara för dagen arbetsinsats. De tog verktygen på ryggen 
och lunkade i rask takt ner mot fåran. Både Johny och Jeff kände nu att lugnet åter infann 
sig och blev genast på mycket bättre humör än tidigare. De satte sig jämsides ner på huk, 
tog ett spadtag och fyllde sina rundformade och baljliknande fat med den bruna 
lerliknande massan. Sedan satt de där i den rofyllda miljön och lyssnade på ljudet av det 
sipprande vattnet och doften av skogens växtrike. De förde det baljlikande föremålet med 
runda silande rörelser samtidigt som de fyllde på med lite vatten då och då. Gruset och 
leran avlägsnades sakta men säkert från den lilla återstående sandhögen och snart kunde 
de se glimten av det eftertraktade guldet. Johny och Jeff sprudlade av glädje och kastade 
varsin sten i vattnet för att uttrycka sin totala lycka och glädje. Det var något de alltid 
brukade göra efter att de ha fått vilat blicken på de första guldkornen.  

-‐ Det är inte klokt, hojtade Jeff.  
-‐ Det är ta mig tusan lika otroligt vackert varje gång, lade han snabbt till. 
-‐ Det här är livet, utbrast Johny och lyfte armarna mot skyn och mötte solens strålar 

som värmde mot hans brunbrända ansikte.  
-‐ Ja, det här är minsann livet, upprepade Jeff och gjorde och lyfte även han upp sina 

armar mot skyn som en vinnande gest.  
De tittade på varandra och log. De log tills de istället hukade sig av skratt och därmed var 
lyckan så gott som total.  

-‐ Vilken guldgruva, utbrast Jeff och skrattade lika mycket igen.  
De fortsatte vaskandet och guldet lyste inte direkt med sin frånvaro. Det snarare lyste 
med sin närvaro i Johnys och Jeffs baljliknande fat och mer skulle det komma att bli. Inte 
skulle de ge sig förrän skymningen kom dem för nära. I takt med att solen klättrade allt 
längre ner på himlen och inte längre kunde skymtas bakom de höga träden insåg det att 
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det var bäst att knyta ihop påsen för den här dagen. De drog upp benen ur vattnet, knöt till 
det lilla tygstycket som omringade deras skatt och vandrade uppåt mot hästarna och sina 
utbredda sovplatser. Jeff gick och letade efter lite grenar och annat eldbart för att kunna 
göra upp en eld vid deras lägerplats. De hade nämligen kommit fram till att turas om att 
sitta nattvakt för att kunna freda sig mot eventuella ovälkomna gäster. Det satte i sig 
varsin konservburk med böner och varierade tuggorna med en bit bröd. Jeff var bestämd 
på att börja nattvaktspasset och höll sig uppe genom att tänka tillbaka på den fantastiska 
glädjen de under dagen upplevt. Johny däremot somnade på stört och inom loppet av ett 
några sekunder hördes hans tunga andetag och snarkningar eka i takt med fåglarna vackra 
kvitter.  Inte behövde Jeff vara rädd för att somna inte. Det fanns ingen risk då Johny 
bjöd på kanske inte ett fröjdefull men minst sagt orkesterliknande uppträdande, utan att 
ens veta om det. Men Jeff log av lycka och såg fram emot morgondagens guldvaskning.  
 
Det var tidig morgon och med ett ryck vaknade Jeff och Johny upp till hästarnas 
gnäggande. Jeff blev förtvivlad när han upptäckte att han somnat ifrån sin vaktposition. 
Han tittade ivrigt sig omkring för att se om något märkbart var borta. Han kände med 
handen försiktigt och nervöst under tröjan han haft som kudde och blev till sin enorma 
glädje överlycklig när han kände den lilla tygpåsen mot fingertopparna. Han öppnade den 
försiktigt bara för att försäkra sig en extra gång om att allt var som det skulle. Jeff 
sneglade på Johny som drog en lättnads suck för bröstet och pustade ut. Men ganska 
kvickt kom han på att han själv lagt sitt dyrbara tygstycke under sin filt som han använda 
som kudde och blev genast lika orolig igen. Jeff tittade med en hoppfull blick på Johnys 
hand när han sakta förde in den under sitt huvud. För en stund stod allt stila och det var 
inte förrän Johnys tygpåse hängde i hans högerhand som de drog en lättnadssuck och 
tjoade av lycka. Med den här starten kunde dagen bara fortsätta bra tänkte de och gjorde 
sig redo för dagens guldvaskande.  

-‐ Vilken fantastisk dag vi har framför oss idag Johny, sade Jeff med en glädjande 
ton.  

-‐ Visst har vi det. Det är bara att hoppas på att turen åter är med oss, svarade Johny 
med stort leende på läpparna.  

-‐ Hur ska vi fira våra framgångar, undrade Jeff ivrigt. 
-‐ Jadu, Jeff det återstår att se vad vi får med oss hem, skrattade Johny finurligt.  

Där satt de i vattnets och förde armarna i runda rörelser i väntan på att åter skymta det 
vackra guldet.  
Några timmar senare bestämde Jeff och Johny sig för att packa ihop sina och åter bege 
sig mot Coastville, dock med förhoppningen att det skulle vara något mindre antal 
besökare i staden den här dagen. Den här gången var det dock något motbjudande att fara 
dit och de visste inte vad de skulle förvänta sig när de kom tillbaka. Efter att de plockat 
ihop all den otympliga packning och hängt den på hästarna hoppade de upp på 
hästryggarna för att ge sig från det fantastiska guldstället de aldrig skulle tillåta sig 
glömma. 
 
Återigen kom de galopperandes över kullen som ledde dem till Coastville. De bestämde 
sig för att återvända till byggnaden som en gång var deras charmiga tillhåll. När de som 
vanligt kom till krönet om den nyrenoverade ladan skymtade de den alldagliga 
portvakten. De hoppade av sina hästar och ledde dem efter sig. Johny och Jeff 
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promenerade jämsides och stannade till bredvid vakten. Portvakten gav dem en hälsande 
gest i form av ett handlyft.  

-‐ Jasså, så ni är åter tillbaka, sade vakten. 
-‐ Ja, det ser väl så ut kan jag tänka mig, utbrast Johny ironiskt. 
-‐ Jaha, är det nu ni kommit fram till att den här byggnaden inte var så pjåkig trots 

allt, fortsatte vakten med en nöjsam ton i rösten. 
-‐ Nej, riktigt så är inte fallet, men det råkar vara som så att vi behöver varsin plats 

för våra hästar så jag skulle vänligt vilja be dig öppna portarna och låta oss 
komma in, sade Johny med en bestämd och allvarlig ton.  

-‐ Njaaa, då får ni tillåta mig ta en titt, sade vakten och öppnade upp portarna.  
Han kikade in och stegade runt i lokalen samtidigt som han upprepade: 

-‐ Nähä, inte där, och inte där. Där då? Nä, inte där. Här ska vi se, jaha så stod la du 
där.  

Han gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. Johny och Jeff stod otåligt och tittade på 
och hade mer eller mindre bara genom att snabbt se över lokalens yta sett att det inte 
fanns någon plats för dem den här gången heller.  

-‐ Ojojoj, vad fullt här är. Här då? Nä, här var det visst också fullt ja.  
Johny och Jeff avbröt hans eviga upprepande och med att fråga honom hur det gick, även 
fast de egentligen redan visste svaret. Men de ville att vakten själv skulle få komma med 
beskedet.  

-‐ Njaa mina herrar. Det verkar visst vara som så att vi har fullt här idag, sade vakten 
lite ytligt.  

-‐ Jo tack, det är något även vi uppmärksammat, kontrade Jeff.  
-‐ Det är alltså såhär det alltid ska vara numera när man kommer till Coastville, 

uttryckte Jeff besviket.  
-‐ Vi har ju ingenstans att vägen nu längre.  Vi kan ju inte ställa hästarna utanför 

saloonerna var eviga dag, tillade han.  
-‐ Tja, hehe. Det kan ju omöjligt jag svara på, sade vakten förläget.  

Både Johny och Jeff förstod att det inte skulle komma så mycket längre med den där 
diskussionen och bestämde sig för att vända på klackar och gå sin väg. Givetvis uttryckte 
de sitt missnöje och sa sedan tack och adjö för den gången. De leder iväg sina hästar mot 
hotellet Wallgate. 
 

2.2.11 Dikotomiernas möte 
 
Johny och Jeff vandrade i riktning mot hotellet och i all sin frustration var de nära på att 
krocka med de båda sherifferna som också kom gåendes men i motsatt riktning. De 
stannade till alla fyra och fylld med nytänd irritation började Johny diskutera med de 
båda sherifferna. Johny försökte klargöra för dem båda att han och Jeff inte var här för att 
ställa till besvär eller sko sig på någon annans bekostnad, utan att det enda de ville var att 
få göra det som de älskade; att leva nära naturen. De båda sherifferna lyssnade på vad 
Johny hade att säga och sneglade lite lätt på varandra. Men något vidare förstående var de 
minsann inte utan stod lika obekymrade i väntan på att få höra mer gnäll. 
 



 

 18 

Johny kände hur frustrationen steg och hade det svårt med att hålla ilskan tillbaka. Jeff 
var lika sur han med men lät Johny sköta snacket, i varje fall för stunden.  

-‐ Är det svårt för er att förstå att vi känner oss motarbetade, frågade Johny 
sherifferna med en brysk ton. 

-‐ Motarbetade hit och motarbetade dit. Det är lika för alla här i Coastville. Det som 
en gång varit är numera historia min herre, svarade sheriffen lite nonchalant.  

-‐ Men hur kan du uttrycka dig så, du som är stadens sheriff och ska värna om 
Coastville och dess invånare, kontrade Johny snabbt. 

-‐ Det är inte så svårt. Att värna om stadens och dess invånare är ju precis det jag 
gör, poängterade sheriffen nu en aningens irriterat.  

-‐ Hur är det möjligt att du som sheriff väljer att tänka på detta viset? Det är helt 
oförståeligt, utbrast Johny argt. 

Sheriffen började nu bli märkbart irriterad och utgav ett barskt kroppsuttryck mot Johny 
och Jeff.  

-‐ Jag ska tala om för dig att rättvisa är det enda rätta här och det är precis det vi 
strävar efter här i Coastville, förklarade sheriffen med sitt höjda röstläge.    

-‐ Jag ska klargöra för dig herr sheriffen att vi samtliga som tidigare hållit till i den 
gamla ladan nu känner oss utmanade att lämna staden på grund av dessa 
omständigheter, utbrast Johny med en något retsam ton i rösten.  

-‐ Nu ska jag be om att få tala om för er herrar att detta är en civil ordning som inte 
har till syfte att sätta er existens på spel, utan har upprättats för samtliga besökare 
och invånare här i staden, vilket då även ni måste finna er i, sade sheriffen argt.  

Johny och Jeff tittade på varandra med skarpa blickar. Johny kokade inombords av ilska 
och hade ordentligt svårt för att hålla sig lugn. 

-‐ Då ska jag tala om för sheriffen att det just så fallet är. Ni har satt vår existens på 
spel och det råder det ingen tvekan om, så nu utmanar jag din, kontrade Johny 
med en oförskämt lugn men ack så bestämd röst i det smått spontana utfallet.  

-‐ Som sagt, inte bara min existens har sats på spel utan även alla andra som hållit 
till i ladan. Vi har alla en del av våra hjärtan i det som ni rev ner, lade Johny 
snabbt till.  

-‐ Ska jag ta detta som ett hot, frågade sheriffen. 
-‐ Du får ta det som du vill, svarade Johny kort.  

Sheriffen som är stadens bästa Gunslinger tittar på Johny och uttrycker: 
-‐ Då ses vi här om tre dagar då solen står i zenit. 

Sheriffen gick i bestämd och brysk takt därifrån med vice sheriffen i hälarna.  
Johny och Jeff gick åt andra hållet med tankarna på att gå till en av en av saloonerna för 
att samla sig efter det nyss inträffade.  
 
Väl inne på saloonen beställde de in nya whiskeys, denna gång lite fler än den förra. Jeff 
tog upp två cigarrer, lade den ena på bordet och gav den ena en skjuts för att sedan låta 
den rulla över till Johny som satt mittemot. Jeff tände sin cigarr och skickade 
tändstickorna på samma vis som han tidigare gjort med cigarren. De tog varsitt bloss och 
andades sedan ut röken i något som föreställde runda cirklar. Samtidigt som Johny 
fortsatte med sina rökkonster beställde Jeff in mer whiskey. I samma ögonblick som 
whiskeyn serverades blåste Johny återigen ut en rejäl cirkelformad rökfigur som seglade 
genom den första ringen. 



 

 19 

- Det är den kulan du ska se upp för sheriffen, utbrast han med en allvarlig min och 
tittade på sin vän Jeff.  
 

2.2.12 Dagen innan uppgörelsen 
 
Det var dagen före den planerade duellen och sheriffen strosade runt tillsammans med 
vice sheriffen på stadens gator. Inför dagen kunde man tydligt se att de båda hade putsat 
sina stjärnor lite extra noga med tanke på deras extrema högglans. De båda strosade runt 
med händerna bakom ryggen i sina prydliga svarta kläder och såg sig omkring med ett 
stolt kroppsuttryck. Det var tydligt att ryktet om den stundande duellen hade spridit sig i 
staden. Dessutom hade de hemresande turisterna inte heller varit långsamma med att föra 
nyheten vidare utmed landets vägar. Snacket gick bland invånarna och ett nytt rykte hade 
spridit sig om att herrarna på saloonerna runt omkring satsat pengar i en vadslagning 
gällande den kommande duellen. Detta hade visat sig bli en riktig attraktion för stadens 
invånare. Situationen påverkade inte alls sheriffen på något märkbart sett. Möjligen då att 
han som sagt hade putsat sin stjärna extra länge. Sheriffen kände sig trygg och skulle 
bestämt stå upp för stadens gemensamma intresse. Han visste hur uppskattad 
ekipagebyggnaden var och vilken nytta den nya ordningen givit staden. Han var fast 
beslutsam om att ta hem duellen mot Johny Twotime. Rättvisans dom hade fallit flera 
gånger tidigare, inte bara en, två eller tre gånger, utan fyra var de män som han besegrat.   
När han tillsammans med vice sheriffen rörde sig på stadens grusvägar hördes det tissel 
och tassel från olika håll. Nog visste han att det var honom det handlade om och han 
försökte lägga att extra öra till. I ett försök i att socialisera sig med några herrar som stod 
ståendes utanför en av de alla saloonerna frågade han artigt men väldigt bestämt hur det 
stod till. Herrarna stod lutade mot saloonens räcka och tittade lite förbryllat på varandra. 
Nog för att vice sheriffen visat ett strakt intresse i att socialisera sig men att självaste 
sheriffen ställde en sådan alldaglig fråga fick många att bli överraskade.  
Den ena av de fyra herrarna armbågade herren till vänster om sig lite lätt i midjan i ett 
försök att få honom att säga något.  

-‐ Ehh, ehh, hehehe, ehh. Jodå, här står det bra till, sade herrn med en något 
darrande röst.  

-‐ Det var trevligt att höra, svarade sheriffen och gav dem ett tillmötesgående 
leende. 

Han gick vidare eftersom han ganska snabbt kände av den något spända stämningen. 
Utanför hotellet Wallgate där duellen skulle hållas gick snacket friskt och det var svårt att 
undgå de viskande munnarna. Däremot tystnades munnarna snabbt när de båda 
sherifferna strök förbi utanför området. De bestämde sig för att gå och tala med Woodii, 
Coastvilles snickare som dessutom hjälpte till med verkställandet av den omtalade 
ekipagebygganden. Som vanligt skymtades endast Woodiis flint bakom de alla 
ihopsnickrade föremålen.  

-‐ God dag, sade sheriffen. 
-‐ Jasså oj, kommer sherifferna på besök, sade Woodii.  
-‐ Jodå, här har du två livslevande sheriffer hos dig, kontrade sheriffen lite präktigt 

med ett leende på läpparna.  
Woodii tittade på dem båda frågade sheriffen rakt på sak: 
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-‐ Ska det verkligen behöva vara nödvändigt att duellera med Johny på detta sätt, 
frågade Woodii.  

-‐ Är du riktigt säker på att detta är det enda rätta, tillade han direkt efter.  
-‐ Jag både vet och kan min sak, svarade sheriffen i en sansad ton och med ett 

instämmande ”mm, det kan han” från vice sheriffen.  
-‐ Nåväl, jag kan inget annat än att i varje fall ha ställt frågan och sedan önska er 

båda en fortsatt trevlig dag, sade Woodii och ville visa på att han hade saker att 
återgå till. 

Sheriffen var förstående och tackade artigt för pratstunden med Woodii. Precis över 
gatan, mittemot Woodiis verkstad skymtade de båda sherifferna stadens hovslagare 
Deere. Han var en trevlig prick tyckte de båda sherifferna och hojtade snabbt på honom. 
Deere korsade gatan för gå och hälsa på dem. Även Deere var snabb med att fråga om det 
verkligen var nödvändigt att han och Johny skulle mötas i en duell. Men nu började 
sheriffen bli trött på att bli ifrågasatt. Det är klart att allt ska vara rättvist här i Coastville. 
Det har han satt som ett ultimatum och som en allmän regel för att alla ska känna sig 
trygga och lika behandlade, vilket också gällde frågor om stadens gemensamma 
faciliteter. Deere tittade lite bekymrat på sheriffen och gjorde precis som Woodii önskade 
dem en fortsatt trevlig dag med talade om för dem att han var tvungen att återgå till sitt. 
 

2.2.13 Duellen 
 
På de grusiga vägarna stod det en kraftig folksamling utanför de båda intilliggande 
saloonerna. Johny och Jeff satt på saloonen dit de alltid gick och de båda sherifferna satt 
på saloonen mittemot. Inne på saloonen där Johny och Jeff satt låg en lätt dimma av 
cigarrök och vid flera av borden satt det herrar som spelade kort. Johny känner igen sig. 
Han känner igen sig i situationen då han några veckor tidigare upplevt samma känsla i 
saloonen med de tre herrarna i beigea hattar. Den enda skillnaden var att han då satt i 
Portland och nu satt i Coastville. Han såg sig runt om i lokalen upplevde att stämningen 
var mycket god. Jeff kom med beställda whiskeys som Johny njutningsfullt satte i sig. 
Spelomgångarna gick och i takt med spänningen sänkte Johny alltmer ner sin hatt över 
ögonen. Johny fingrade oerhört självsäkert efter en cigarr att sätta i munnen utan att bry 
sig om vad som egentligen hände med korten på bordet. Han hörde en skarp och morsk 
näve slå i bordet. Med en långsam rörelse och cigarren i handen skådade han korten som 
slängts upp på bordet.  

-‐ Nåja Johny Twotime, försök att slå det om du kan sade herrn mittemot och 
stirrade allvarligt Johny i ögonen.  

På bordet låg åter det osannolika fyrtalet i nior. Jeff tittade spänt på Johny för att försöka 
avgöra hans utfall. Men Johny gav inte en min ifrån sig där han satt.  

-‐  Ja du Gevver, det blir ingen enkel match och om du är intresserad var det just på 
fyrtal i nior som jag senast förlorade på i kortspel, sade han allvarligt. 

Gevver som Johny nyss träffat såg extremt självsäker ut i sitt präktiga leende. Men det 
skulle inte vara länge till på hans läppar, för i stundens allvar slängde Johny upp fyrtal i 
knektar på bordet. Ett rungande andetag hördes i saloonen, men Johny han lutade sig 
tillbaka mot stolens ryggstöd, händerna knäppta om nacken och njöt en stund till de 
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andras förtret. Till sist lade han huvudet på sned för att tända en välbehövlig cigarr innan 
det var dags att möta sheriffen utanför hotell Wallgate.   
 
I saloonen mitt emot var det betydligt lugnare omgivning. Sheriffen satt med vice 
sheriffen vid ett ensamt bord för att inge ett så självsäkert intryck som möjligt. Han 
tittade ut genom saloonens fönster och såg hur folksamlingen alltmer ökade med 
timmarna.  

-‐ Snart är det dags, sade han till vice sheriffen och tittade hur solen stod på 
himmeln.  

Vice sheriffen svarade endast med en orolig blick och valde att inte uttala sig om den 
stundande duellen som snart skulle komma att göras upp. 
Dock berättade vice sheriffen om ryktena han hade hört angående en vadslagning som 
invånarna i staden dragit igång, och till sitt stora förvånande fick han dessutom höra att 
majoriteten hade satsat sina pengar på att Johny Twotime skulle gå vinnande ur duellen. 
Sheriffen såg sig om i lokalen och kände hur nyfikna blickar stirrade på hans ryggtavla. 
Det knappa sorlet som så vagt hördes tystnade helt när sheriffen plockade upp sin 
pickadoll ur skinhölstret för att försäkra sig om att allt var i sin ordning. Nu var det 
nämligen inte lång tid tills dess att solen skulle stå i zenit. 
 
Ute på gatan rådde det nästintill kaos. Det var alltifrån tillresta guldvaskare till trogna 
invånare som stod längs grusvägarna. Det rådde klart och tydligt delade meningar 
angående den nyrustade byggnaden som skulle fungera som en parkeringsplats för folkets 
ekipage. Men även här kunde man åter se att majoriteten hade ett gott öga för 
guldvaskaren Johny Twotime. Folket gillade för det mesta stadens guldvaskare och 
dessutom bidrog de ju faktiskt en del till stadens kassor. Folkets vrål och hejande var 
oerhört pådrivet och det skulle snart bli dags för duellernas duell… 
 
De båda duellanterna steg ur sina salooner och solen skulle snart placera sig i zenit. De 
bådas fotsteg hördes möta markens grus och en kuslig tystnad föll sig över Coastville. 
Det gick i motsatt till varandras riktning för att sedan stanna upp cirka femton meter ifrån 
varandra. Nu hördes åter ljudet av folket susande sorl och snart, väldigt snart skulle solen 
stå redo i zenit. Sheriffen kände nu ett helt annat tryck och upplevde inte alls den folkliga 
uppslutning som han tidigare känt. Genomträngande det allmänna sorlet hördes en röst 
som var starkare än det andra vilken talade direkt till sheriffen som stod där i åskådarnas 
blickfång. Det var en av stadens invånare som ropade de ironiska orden:  

-‐ Är inte den här staden tillräckligt stor för er båda två, tätt följt av medhåll från en 
stor del av folkmassan. 

Sheriffen tappade fokus och flackade med blicken… 
 

SLUT 
 

2.3 Slutord 
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Exakt hur denna historia slutar får vi kanske aldrig reda på. Men det sägs att både 
sheriffen och Johny levde även efter att solen gick ner den kvällen. Men vem vet i vilken 
riktning vinden blåser nästa gång? 
 

3 Författandets gång 
 
Här får Du som läsare inblick i den delen av tolkningsprocessen av det empiriska 
materialet som föreligger storyns design. Inledningsvis ger vi vår syn på intrigen och det 
problem som vi utläst ur caset. Vi redogör sedan för den litteratur som vi knutit an till 
detta ämne, varpå vi diskuterar det tillvägagångsätt vi haft då vi behandlat ämnets 
innehåll. Genom denna reflekterande del över uppsatsen kan Du som läsare få ta egen 
del av den abduktiva processens framväxt. 
 

3.1 Intrig 
 
Denna studie ämnar inte bidra till forskning om kultur och subkultur, men vi snuddar vid 
ämnet då vi i förbifarten tar oss fram i problematiseringen. Det är inte fullt så lätt att 
skåda bakom kulturens symboler. Det som vid första anblicken framstår på ett till synes 
självklart och naivt sätt har ur den invigdes perspektiv en mångt mycket mer relativ och i 
många fall omvänd innebörd. Hur kan man få dessa olikheter att verka tillsammans i 
samtid; att hantera sakfrågor som den vår fallstudie handlar om? Detta leder oss vidare i 
resonemanget kring problematiseringen (Sköldberg, 1990). 
 
Under de snart tre läsår som vi studerat området management så har en stor 
beröringspunkt varit hanterandet av konflikter i olika bemärkelser om dikotomi. Dessa 
finns mer eller mindre i varje socialt sammanhang och perspektiven på en konflikt kan 
näst intill vara oändliga beroende på dess förhållanden. Relationen gällande en konflikt 
behöver dock endast innefatta två parter varemellan det finns ett eller fler definierade 
eller odefinierade föremål för konflikten. Inom organisering finns det en mängd olika sätt 
att hantera konflikter. På arbetsplatser, inom organisationer och runt om i dagens 
samhälle tillämpas dagligen modeller, verktyg, managementkunskap och vanligt 
”folkvett” för hantering av olika grader av konflikt. Ur ett teoretiskt 
managementperspektiv kan detta framställas i en kontext där det bokstavligt talat är 
någonting som man inom organisationer kontinuerligt behöver brottas med. En anledning 
till att en brottningsmatch i sådana fall blir längre än en annan kan vara att en eller flera 
parter inom konfliktens ramar låst sig vid de perspektiv som till en början antagits. Det 
kan vara märkbart svårt att ”ge med sig” och se saker och ting på ett nytt sätt. Ur en 
organisatorisk synvinkel lyfter Morgan (1999) fram olika sätt att styra den syn vi har på 
situationer genom metaforer, vilket också vi anser är ett hjälpmedel till att tackla casets 
problematik.  
 
Dikotoma motsättningar är också något som Sköldberg (1990) skildrar i form av olika 
organisatoriska dramer i sin bok Administrationens poetiska logik. De dikotoma synsättet 
rymmer på ett eller annat vis enbart förlorare i slutändan, då utvecklingen stagnerar i 
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skuggan av att en av sidorna växer ifrån de båda sidornas fungerande balans. I caset kan 
vi märka hur dikotomin genomsyrar situationen. Frågan är därför hur en stad eller 
kommun kan leva upp till en struktur som även inhyser subkulturer, vilka i sin tur 
fungerar oerhört komplext just gentemot strukturer. Att skapa en tolerans och en 
fungerande spänning mellan olikheter innebär ett visst risktagande, men därmed också en 
chans att vinna en högre kompetensutveckling inom vilket område som situationen än 
berör. Denna form av kunskapsvinning är vad den hermeneutiska tolkningsprocessen 
eftersträvar (Ödman, 1979). 
 
Ledarskap kan ses som en proaktiv form för konflikthantering. Ledarskapet visar vägen 
för de inblandade parterna i en situation som kräver enighet. Det finns både formellt och 
informellt ledarskap och båda är viktiga ur olika aspekter. Inom dagens 
managementprofession florerar det teorier som talar om att ledarskapets lott kan falla 
utanför de formella ramarna och på en part som avsiktligt eller oavsiktligt artikulerar det 
starkaste perspektivet; det perspektiv som resterande parter antar av egen ”fri vilja”. 
Dessa projicerande drag återfinns i det narrativa förhållningssättet, vilket av denna 
anledning är ett hett område inom management idag. Ådran i den narrativa 
berättarformen är annorlunda gentemot ”recept” och ”modeller” som historiskt sett varit 
dominerande inom utvecklandet av managementområdet. Istället för att skapa generella 
mönster för läsaren att förstå så ger det narrativa bidraget läsaren möjligheten att bilda ett 
eget mönster i sammanhang som sträcker sig utanför den berättade kontexten. Detta är 
dessutom en miljö vari metaforer trivs och frodas och där symboler växlar innebörd 
mellan givare och mottagare. På liknande vis går delarna i en narrativ berättelse från att 
vara fristående, via att bilda en helhetsbild till att omtolkas i sina olika beståndsdelar igen 
(Czarniawska, 1999). 
 

3.2 Litterära hjälpmedel 
 
I detta avsnitt kommer vi framställa den litterära referensram och de teorier som vi anser 
har en stark koppling till ämnet som skymtas utifrån ovan intrig. Referenslitteratur är 
delvis funnen med inspiration från litteratur ur managementuppsatser med liknande 
uppslag som denna. 
 

3.2.1 Narrativa kopplingar 
 
Den organisatoriska forskningen har de senaste decennierna inneburit en explosion av 
experimentlusta och expressivt utvecklande inom området. Detta då den logik som 
klassiskt vetenskapliga texter innefattar kräver allt mer stöd av argumentation och retorik 
för att vinna kraft. Och i takt med att den narrativa analysen vinner allt mer mark så 
kräver den också allt mer självrevidering och kritisk behandling för att inte tappa fotfästet 
(Czarniawska, 1999). Men det är också det som skiljer den skönlitterära skrivstilen från 
den vetenskapliga; den vetenskapliga stilen stadgar sin trovärdighet mot tillförlitliga och 
överskådliga källor alltmedan den skönlitterära stilen syftar att slå an den gängse strängen 
på lyran för att skapa så bred genklang som möjligt. I organisatoriska studier av 
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skönlitterära texter går man inte in och söker förklaringen i detaljer utan istället samlar 
man detaljer för att söka förklaringen i helhetsbilden som tolkas ur läsningen. Allt mer 
har den organisatoriska forskningen gått mot att studera den författade texten istället för 
att studera den text läsaren upplever. Författaren döljer inte heller det faktum att det som 
skrivs är av symbolisk natur och har uppstått samt upplevs genom fria fantasier. Vilka i 
sin tur framstår genom en vävnad av erfarenheter och texter som ger en vidare poäng av 
andra människors erfarenheter och skrivna texter. Därför ägnar sig varken den 
skönlitterära författaren eller den samhällsvetenskapliga forskaren åt ett objektivt 
beskrivande av omvärlden utan söker det bakomliggande och i många fall hos läsaren 
dolda budskapet av ett kontextuellt sammanhang (Czarniawska, 1999). 
 

3.2.1.1 Plot 
Plotten är en koppling mellan händelser som har till syfte att driva berättelsen framåt och 
skapa en meningsfylld innebörd. Berättelsens innebörd skapas genom att plotten kopplar 
samman förhållandena, vilket gör handlingen begriplig (Skott, 2004). En plot har 
egenskapen att vara överförbar från ett sammanhang till ett annat och det är alltså den 
som förklarar varför saker sker.  Plotten ska innefatta; akt, agent, scen, medel och syfte 
för att kunna uppfylla sin innebörd. Det måste dessutom ske en samverkan mellan dessa 
för att skapa en stark och poängfull berättelse (Czarniawska, 1999).   
 

3.2.2 Metaforer 
 
Den samhällsvetenskapliga och skönlitterära har börjat närma sig varandra och inte minst 
i det metaforiska sättet att uttrycka något som inte är vida känt med hjälp av mer kända 
litterära och kulturella metaforkällor (Czarniawska, 1999). En stark metafor kan vara så 
övertygande att vi måste vara vaksamma på att inte bli blinda för andra perspektiv. Varje 
metafor som visar på olika perspektiv av ett fenomen ger oss något att lära och därför ska 
man inte låsa sig vid enstaka synsätt då man lätt går miste om helheten (Morgan, 1999). 
Metaforer kan ge en stark och insiktsfull bild av hur vi på ett visst sätt med fördel kan 
betrakta vissa situationer. Men vi ska också vara medvetna om att metaforen aldrig kan 
ge ett samlat helhetsintryck av en situation. Samtidigt som den på ett sätt klargör en viss 
sanning för oss så förlägger den samtidigt en annan i ett dunkel vilket t.ex. medför att vi 
aldrig kan uppnå att inte exkludera något perspektiv i ett sammanhang (Morgan, 1999). 
Ordet man använder för att beskriva något inom ramarna för den kontext som är satt 
kanske är större än ramen, vilket gör att ordet kan skrida över från en kontext till en 
annan. Detta är ett sätt att förklara den växelverkan som upplevs i den teoretiska 
uppbyggnaden av en metafor. Det är denna konflikt i språket som skapar innebörd och 
mening. Det uppstår utrymme för tolkning och det är i detta utrymme som metaforerna 
existerar. När utrymmet för tolkning krymper och slukas av objektiva definitioner 
utarmas också näringen till metaforerna (Skott, 2004). 
 

3.2.3 Hermeneutik 
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I hermeneutisk forskning är syftet satt att finna dimensioner bortom textens subjektiva 
uppkomst och förvaltning. Ur ett idéhistoriskt perspektiv så finns förklaringsmodellerna 
utvecklade inom naturvetenskapen och förståelsemodellen kan tillskrivas 
samhällsvetenskapen. Den fenomenologiska hermeneutiska modellen för analys utgår 
från ett naivt tolkande, vilket övergår i en analys av strukturen som i sin tur ämnar vara 
avstampet för att tolka helheten (Skott, 2004).  Det liknar för övrigt den narrativa 
analysmetod vi senare lyfter fram i ”författandets gång”. Då förståelsen inte räcker till i 
subjektiva sammanhang så är betydelsen av egna erfarenheter oerhört viktig både då vi 
skriver och läser managementberättelser. De fungerar då som pusselbitar i den så kallade 
hermeneutiska cirkel som bildas vid det ömsesidiga förhållandet mellan del och helhet i 
analysens upptäckt och förståelse. Dessa delar är starkt sammanflätade samtidigt som 
helhetsbegreppet är att relatera som ytterst relativt. Tesen om helhetens perspektiv måste 
därför nyanseras betydligt (Ödman, 1979). 
 
Bortom den traditionella vetenskapens fysiska lagar och gäckande den positivism som 
dagens traditionella forskning har som ansats så döljer det sig något ytterligare. Att tolka 
och förstå olika horisonter av sanning och därefter skapa ett vetande bortom de enskilda 
fragmentens innebörd är vad hermeneutiken handlar om (Ödman, 1979). Denna 
tolkningslära angriper kulturella problem och händelser som är av mänsklig påverkan, 
vilka ofta kräver svar i form av HUR och VARFÖR snarare än positivismens objektiva 
ansats; ATT. Hermeneutikens strävan är också framlyfta olika olikheter och skapa en 
gemensam likhet; en tolkning som ger ökad insikt (Ödman, 1979). Att ta till sig och 
använda denna ansats är inte självskrivet. Då tolkandet av empiriskt material ska tolkas av 
författaren säger den hermeneutiska traditionen att den som håller i pennan bör lägga sina 
egna känslor, åsikter och subjektiva förhållningssätt åt sidan för att skapa en okontrollerbar 
text som når bortom författarens egna subjektiva uppfattning (Wikström, 2005). Detta bygger 
på den mer ideologiska uppfattningen om att använda sig av språket som ett expressivt 
verktyg som kan färga den skenbara objektivitet som generellt sett råder i naturvetenskapliga 
och tekniska sammanhang. Istället för att objektivt belysa ting och företeelser så ämnar 
hermeneutiken greppa kring de historiska och kulturella fenomen vi människor genomlever. 
Och likasom att vi människor har föga insikt i vad framtiden bringar så har de berättelser vi 
skapar sällan en given poäng utan det ligger i läsaren att infria vad meningen innebär. På 
detta vis är hermeneutiken självuppfyllande (Wikström, 2005). 
 

3.2.4 De fyra organisationsdramerna 
 
Kaj Sköldberg nämner i boken Administrationens poetiska logik fyra olika 
organisationsstilar som motsvarar expressiv, separativ, integrativ samt permeativ 
organisationsstil. Dessa olika stilar eller modeller kan användas vid analysen av enskilda 
individer, organisationer eller situationer. Den expressiva organisationsstilen står för 
romansen vilken kännetecknas av det inre sökandet av mening, som är kopplad till det 
metaforiska uttrycket där man söker en direkt metaforisk koppling och likhet till att 
förklara någon person eller organisations inre mening. Denna tankestil skildras genom 
den ideografiska tolkningsmodellen som söker sitt omedelbara uttryck i grunden av 
studieobjektet (Sköldberg, 1990). Ett exempel på denna analysmetod är att föreställa 
någonting vid att vara någonting annat, till exempel: ”Min käresta är en pärla”. 
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Den separativa organisationsstilen representerar det tragiska dramat som med hjälp av 
enskilda meningstomma händelser och fragment skapar en kausal meningsbild likt ett 
förutsägbart händelseförlopp. Det som präglar detta drama är alltså de deterministiska 
ödeslagarna som styr tankesättet samt bygger oftast sin berättelse kring en någon form av 
kris. Detta förhållningssätt att beskriva något är inspirerat från naturvetenskapen och 
kallas för scientism. Denna tankestil är metonym vilket innebär att den uttrycker ett 
metaforiskt jämställande. Exempel på detta är till exempel att kungen symboliseras av en 
krona men därmed inte sagt att han är en krona (Sköldberg, 1990).  
 
Det komiska organisationsdramat har en funktionell tolkningsmodell. Om den romantiska 
sökte förståelse och den tragiska sökte tomma sambandsförklaringar så motsvarar 
komedins organisationsdrama sökandet av ett grundläggande samband som förklarar en 
helhetsfunktion. Komedin ämnar utjämna de konflikter och störningar som uppstår 
mellan det romantiska enskilda självförverkligandet och den tomma deterministiska 
tragedins kausalföljd. Komedin rör sig alltid mot det harmoniska lyckliga slutet och dras 
emellan ”felaktiga” och det ”önskvärda”. Sökandet efter denna helhetssyn motsvaras av 
den retoriska symbolen synekdoke. Ett exempel på detta är användandet av en skylt med 
en kringla som symbolen för ett bageri. Helheten representeras i detta fall av någonting 
och reduceras inte som i det metonyma fallet.   
 
Satiren tillbakavisar allt som tragedin, komedin och romansen framställer. Den retoriska 
figur som satiren motsvarar är ironin vars tankestil utgår från att vara genomskådande. 
Den analytiska metoden av satiren är kontextuell och söker meningsbyggnad utifrån ett 
övergripande perspektiv till skillnad från exempelvis den ideografiska tankestilen som 
söker inre mening. Denna kontextuella är varken förstående, kausalt förklarande eller 
funktionalistisk utan försöker istället blottlägga till synes osynliga mönster i att studera 
ett skeende. Satiren genomskådar och granskar studieobjektet kritiskt men bygger 
samtidigt upp en motbild i form av en slags anti-berättelse där ingenting egentligen 
händer trots att det till synes gör det. Detta skildras genom att dess berättelse saknar en 
upplösning med egentlig mening. Ett exempel på detta kan vara det som gavs till det 
romantiska dramat; ”Min käresta är en pärla”, men denna gången sagd med ironisk ton 
vilket menas med att det man egentligen vill uttrycka är motsatsen, vad det nu kan 
innebära (Sköldberg, 1990). Detta landar i en form av tomrum där utrymme ges till nya 
former av tankar.  
 

3.3 Reflektion 
 
Sanning är ett nyckfullt begrepp som vi i vardagen använder oss av för att beskriva hur vi 
upplever situationer, detta styrkt av de intryck vi i sammanhanget tar till oss som 
relevanta. Hur kan man då uttrycka vad sanning innebär när den i de flesta fall framstår 
som relativt subjektivt. Då man skådar de två olika perspektiv som lyfts fram i caset så 
bär de var för sig på sin sanningsenliga bild vilka förenas i ett samband som visar på 
bristen av harmoni. Betyder det att någon av dem har fel eller finns det en betydelse att 
finna vilken når bortom det dikotoma synsättet? För att gräva djupare i detta krävs fokus 
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på några väsentliga grepp kring sättet att se på sanning och hur den kan framställas. Vi 
kommer i detta avsnitt fortsätta denna reflektion kring caset och den litteratur vi tagit del 
av och hur den påverkat oss i vårt författande. Detta avsnitt skildrar denna del i metoden 
av vårt författande av storyn. 
 

3.3.1 Narrativa författargrepp 
 
Att bilda mening i livet, vad innebär det? Om vi sätter vårat case i skenet av denna 
frågeställning finner vi olika innebörd. Vi ser betydelsen av att skapa en mening inom 
ramen för den kommunala verksamheten vilken representerar alla kommunens invånares 
röst. Vi ser också en tydlig kulturell aspekt som söker finna sin egen mening i 
sammanhanget. Vi har samlat in och tolkat det empiriska materialet i form av intervjuer. 
Vårt intresse har sedan legat i att på ett retoriskt vis tolka dessa texter utefter vad de 
betyder i sammanhanget (Skott, 2004). Detta för att, i syfte med ändamålet att bidra till 
forskningen, skapa en känsla hos läsaren av delaktighet. Vi kommer alltså designa 
studiens analys i följande drag.  
 

• Sammanställning av intervjumaterial där vi ”står under” texten 
• Teoretisk diskussion och reflektion där vi ”står istället” för texten 
• Presentation av storyn i vilken vi ”står över” texten 

 
Vi har valt denna design för att i linje med syftet kunna skapa perspektiv och djup i 
frågan om uppsatsens narrativa förhållningssätt och organisatoriska ämne. Denna form av 
hermeneutiska tolkningsprocess har vi använt oss av i förhoppning att analysen ska visa 
på anledningarna bakom den naiva synen på situationen. Då syftet är att skapa en 
kontextuell bild som tolkar casets båda horisonter av sanning så är denna analysform 
tillämpbar (Ödman, 1979). Formen på vår slutsats är som Du känner till framställd 
genom en narrativ föreställning av perspektiv som kanske vanligtvis har svårt att träda 
fram. Vilka i uppsatsen är tänkta att skapa ett engagemang och en ”poäng” bortom det 
case och tidsmässiga sammanhang vi belyst (Czarniawska, 1999). På detta sätt hoppas vi 
att läsaren ska finna en röd tråd mellan uppsatsens olika delar. 
 

3.3.2 Poetisk analys 
 
De intervjumaterial som vi spelat in och renskrivit har vi använt som underlag för att 
skapa huvudpersonerna i berättelsen Two Gunslingers. Likaså har vi använt oss av de 
fragment som avslöjats i intervjuernas sammanhang, samt de fragment som vi som 
författare, av egen vetskap, velat skildra för att färga storyn. Vi har velat återskapa en 
form av karikatyrer av de personer vi intervjuade för att framhäva deras säregna och 
unika drag. Vi satte oss ner och studerade våra intervjuer noga och kompletterade med de 
sinnesintryck vi kunde återskapa från intervjutillfällena. Vi använde oss av Kaj 
Sköldbergs teorier i boken Administrationens poetiska logik för att färga analysen på ett 
relevant sätt. I boken tar han som tidigare nämnt upp de fyra litterära dramerna och 
kopplar dem till den moderna organisationens stilarter. De fyra dramerna är komedi, 



 

 28 

romantik, tragedi och satir och tillsammans utgör de en form av ”poetisk logik” 
(Sköldberg, 1990). Nedan följer en presentation av vår reflekterande analys innefattande 
framställning av storyns karaktärer och övriga röster. 
 

3.3.2.1 Sheriff Allen Nugg 
 
Allen är en auktoritär ledare som är vänlig men bestämd. Talas det i vida drag om något 
oväsentligt för Allen samtalet in på relevant mark igen. Han är en snabb, praktisk 
problemlösare som inte grottar ner sig i detaljer utan slätar hellre över där det i så fall 
behövs. Han har drag av den poetiska logikens tragiska och ironiska stilarter, vilket 
innebär att han gärna ser den praktiska lösningen före något annat. Den ironiska stilarten 
uttrycker han genom sin förmåga att vända upp och ner på diskussioner och föra den 
samtalet dit han vill.  
 

3.3.2.2 Vice Sheriff Will Godness 
 
Will är en nyfiken men något tillbakahållsam i sin ledarstil. Han älskar att möta folk och 
stanna för ett samtal. Han har en bred och väldigt romantisk syn på sina medmänniskor. 
När han möter folk i staden lyser också hans komiska ådra igenom på det sättet att han är 
den personen som för samtalet vidare för att det inte ska falla platt.  
 

3.3.2.3 Johny Twotime 
 
Johny har en lugn stil och han blir inte så lätt uppretad. Men man märker direkt om man 
på något sätt har råkat trampa på ett fel område, för då järnspikars! Men efteråt är det lätt 
till skratt igen. Han tar dagen som den kommer och glömmer mer än gärna klockan 
hemma då han ska bege sig hemifrån. Hans hem är för tillfället på sadeln, i bushen eller 
hos vänner och bekanta. Johny har en markerad ironisk stilart i sitt sätt att vara. Detta 
uttryck präglas av distinktheten och de snabba vändningarna i hans sätt att föra sin talan. 
 

3.3.2.4 Storyns övriga röster  
 
Vi har under berättelsens gång medvetet valt att förstärka vissa ögonblick i storyn. Detta 
genom ett mer ingående skrivande och berättande för att Du som läsare lättare ska kunna 
ta till dig dessa betydelsefulla ögonblick. Detta har givetvis medfört att vissa kapitel i 
storyn blivit mer utförligt berättade och därmed längre rent textmässigt. Detta är något 
Du som läsare kommer att märka under resans gång och ett medvetet drag från oss 
författare för att bygga upp dynamiken kring storyns plot. Karaktärerna som omnämns i 
storyn bortsett från Vice sheriffen, sheriffen och Johny Twotime är alla karaktärer som vi 
valt ska motsvara det klimat som omger situationen. Detta klimat har vi som författare 
också valt att framställa med hjälp av fragment av våra egna erfarenheter av Varberg som 
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stad, då vi båda är uppväxta i Varbergs. Dessa karaktärer och röster är alltså inte personer 
som vi intervjuat utan en annan form av empiriska röster som vi valt att skildra.  
 

3.4 Tillvägagångsätt 
 
Vi kommer nedan redogöra för Dig som läsare hur vi arbetat för att få fram samt 
behandla uppsatsens empiriska material. Detta avsnitt är till för att styrka och legitimera 
vårt tillvägagångssätt och det motsvarar den del av en uppsats som vanligtvis benämns 
som metod.  
 

3.4.1 Kvalitativ ansats 
 
Vi har hittills blandat teori och empiri så att en möjlig förståelse för casets 
meningssamband kan bildas hos Dig som läsare. Sökandet av sociala meningssamband i 
caset har fått oss att anta en kvalitativ ansats i insamlandet av de data vi har använt oss 
av. Vi har genomfört två semistrukturerade intervjuer. Vid första intervjun deltog en av 
de två representanterna från surfrörelsen, vilken också fanns representerad i GP:s 
tidningsartikel. I den andra intervjun fanns två representanter från kommunen 
representerade varav en av dem också var representerad i GP:s tidningsartikel. 
Intervjuerna har i de två olika fallen genomförts i en miljö vari respondenten känt sig 
bekväm. Detta för att förebygga påverkan av yttre omständigheter i de unika 
intervjusituationerna. Vi har spelat in digital ljudupptagning av intervjuernas helhet för 
att i efterhand kunna renskriva intervjumaterialet. Det ända empiriska intervjumaterial vi 
valt att lyfta fram i denna uppsats är det som vi tolkat in i storyn. 
 
Vi ställde fyra strukturerade frågor till varje respondent, följt av följdfrågor. Denna 
semikonstruktion av frågor innefattade tre olika typer av frågor för olika ändamål, vilket 
gav respondenten möjligheten att ge sin helhetsbild av caset. Vi ställde en beskrivande 
fråga som knöt samtalet till den konkreta händelsen. Några frågor var tolkande frågor om 
hur informanterna uppfattat och tolkat de händelser och handlingar som caset inneburit 
för dem. Detta för att avslöja vilken betydelse informanterna ägnat dessa fenomen. En 
fråga ämnade avslöja specifika orsaker och avsikter med handlingar och företeelser som 
berörde caset (Johannessen; Tufte, 2003). Formuleringen av dessa frågor såg ut så här: 
 

• Vi gör den här intervjun med anledning av att parkeringsplatsen vid Apelvikens 
strand har avgiftsbelagts. Kan du fritt berätta hur du upplever den nuvarande 
situationen jämfört med hur det var före avgiftens inträde? 

 
• Vad anser du mer konkret vara positiva respektive negativa konsekvenser på 

grund av avgiften? 
 

• Kan du, bortsett från fokusfrågan om parkeringsavgiften, fritt beskriva 
utvecklingen av Apelviken, sett ur ett flerårsperspektiv? 
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• Om du fritt fick beskriva en dag på Apelviken fem år in i framtiden, hur skulle 
den då se ut samt hur skulle den inte se ut? 

 
 
Analysen av kvalitativ data förutsatte tolkandet av en ansenlig mängd text och ord och av 
den anledningen var vi tvungna att skapa ordning ibland vårt material. Vi renskrev 
intervjun så fort som möjligt, då vi dessutom fortfarande hade en bra minnesbild de 
intervjuns samtliga intryck (Långström & Viklund, 2006). Efter insamlandet av data 
reducerade, strukturerade och visualiserade vi intervjumaterialet för att skönja 
mönsterbildningar bland svaren. Vi lyssnade till materialet ett flertal gånger, då det i 
vissa fall var svårt att vid första lyssningen märka nyanser i intervjusvaren (Långström & 
Viklund 2006). 
 

3.4.2 Proaktiv friskrivning 
 
Validitet handlar om trovärdighet, d.v.s. hur väl undersökningen och dess resultat 
stämmer överens med verkligheten. Då denna kvalitativa analys ska utvärderas är det 
viktigt att validiteten tas i beaktning. Vi vill därför behandla trovärdigheten i resultatet av 
det intervjumaterial vi presenterar, samt i vilken grad det är möjligt att generalisera 
utifrån tolkningen av det empiriska materialet (Christensen, 2001). 
Syftet med vår kvalitativa metod var att belysa och ta fram de bakomliggande faktorer 
och strukturer som caset innefattade. Frågorna som ställdes till informanterna var delvis 
öppna, för att frambringa så utforskande intervjumaterial som möjligt. Vi styrde således 
enbart de fyra huvudfrågorna för att sedan lämna plats åt eventuella följdfrågor. Detta för 
att skapa så bred grad av trovärdighet som möjligt. Den allmänna kritik som riktas till 
denna form av tillvägagångssätt är risken att vi som författare just ställs inför att på ett 
personligt vis tolka data. Vår objektivitet i tolkningen av data är viktig för framställandet 
av berättelsens trovärdighet (Wikström, 2005). Vi är medvetna om att intervjudata som 
tolkats av oss till viss del kommer att ha präglats av vår syn på teori och praktik. 
Framförallt vill vi poängtera vår delaktighet i form av storyns författare där vi medvetet 
gett utrymme åt våra intryck av sammanhanget. Detta ska inte överskugga tolkningen av 
de andra informanternas empiriska data i sammanhanget utan skall behandlas på lika 
villkor. Vi vill styrka detta perspektiv på författandet med en parallelldragning till 
Czarniawska (1999) som menar att författaren inte ämnar dölja det faktum att hennes text 
är av symbolisk natur, samt att den uppstått tillika upplevs genom fria fantasier. 
Fantasierna är en blandning av erfarenheter av texter som ger en vidare poäng av andra 
människors erfarenheter och berättelser. Därför ägnar sig varken den skönlitterära 
författaren eller den samhällsvetenskapliga forskaren åt att objektifiera omvärlden utan 
söker istället bakomliggande och dolda budskap i kontextuella sammanhang som 
(Czarniawska, 1999). Det är inte lätt att alltid förhålla sig klarsynt som författare i en 
sådan miljö. Vi vill slutligen klargöra tanken om att vi, likt andra samhällsvetenskapliga 
författare, är en del i ledet informanter (sett ur ett naturvetenskapligt perspektiv) och att 
Du som läsare istället tar den traditionella rollen att skapa och förvalta budskapet som på 
något vis förmedlas genom denna text. 
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3.5 Förslag till framtiden 
 
Likt uppsatsens pragmatiska syfte och dess abduktiva ansats så har vi som författare en 
förhoppning om utveckling inom det område som uppsatsen berör. Vi vill inspirera till 
fortsatt forskning och lärande inom området då vi anser att detta är bidragande till en 
hållbar samhällsutveckling och ljusare framtid genom att det ämnar skapa utrymme för 
att skildra olikheter på ett sätt som snarare inkluderar än exkluderar. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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