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FÖRORD 
 
Att skriva detta kandidatarbete har varit en intensiv men spännande 
process och jag vill börja med att tacka några av de personer som 
har gett mig stöd och hjälp under resans gång. Först vill jag tacka 
Anette Andersson vid Blekinge Tekniska Högskola som har varit 
min handledare och som har lagt ner mycket tid och engagemang för 
att hjälpa mig. Hennes stöd har varit ovärderligt under 
arbetsprocessen med att svara på frågor och gett mig feedback. Utan 
hennes hjälp hade arbetet inte fått samma struktur och sammanhang 
som det nu har. Jag vill även tacka Magnus Wigren och Elinor 
Bjärnborg från planeringskontoret i Alvesta kommun. Deras stöd 
och intervjudeltagande har varit en stor hjälp. Speciellt tack till 
Elinor som har hjälpt mig när jag har haft frågor och funderingar. 
Jag vill även tacka för hjälpen med kartunderlag. Till slut även ett 
tack till Maj Bjers som stöttat mig i arbetet och som har lagt ner tid 
på att konjukturläsa. 
 
Karolina Bjers 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta kandidatarbete har sin teoretiska utgångspunkt i Matthew 
Potteigers och Jamie Purintons begrepp landscape narrative, 
landskapets narrativitet. Arbetet syftar till att undersöka hur 
planerare genom detaljplanering och detaljeringsgrad kan arbeta 
med begreppet. För att kunna komma fram till ett svar har 
intervjuer, granskning av plandokument och en fallstudie använts 
som metod. 
 
Landskapets narrativitet kan liknas som en berättelse om och i 
landskapet, men som inte har en början, mitt eller slut. Landskap är 
en process som hela tiden är föränderlig. Narrativitet läses olika 
beroende på vem som gör tolkningen och i vilket sammanhang den 
görs i. Den fysiska planeringen har en stor roll i att utveckla svenska 
landskap, där detaljplanering är ett av redskapen. Genom en plans 
utformning och detaljeringsgrad möjliggör planerare för en ny 
narrativitet att ta form. Att inte styra upp narrativitet i för hög grad 
har sina fördelar. Men det finns fall, som exempelvis Skillingenäs i 
Karlskrona kommun, där landskapet har utvecklats negativt 
eftersom planförfattaren inte styrt upp den narrativitet som syftades 
till i planen. 
 
Fallstudien i Lekaryd ligger i en kulturmiljö av riksintresse. Med 
detta som grund är det viktigt att tänka på hur narrativiteten ska 
utvecklas och vilken narrativitet platsen ska ha. Då lekaryd har en 
stark narrativitet som är socialt accepterad ska denna inte bli 
påverkad med en ny plan.  
 
Slutsatsen av arbetet är att detaljplanering kan i viss mån styra 
narrativiteten men det finns även mycket som inte går att påverka 
genom bestämmelser. Andra saker är också viktiga, som 
utformningen av gaturummet och planens genomförande. 
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DEFINITIONER  
 
Berättelse:   Berättelse är en del av landskapets 
  narrativitet. De historier  som finns 
  om landskap samt de medel som 
  används för att berätta dem.   
  (Se narrativitet) 
 
Detaljeringsgrad:  Den grad av bestämmelser som en 
  detaljplan har. Ju högre  
  detaljeringsgrad en plan har desto mer 
  begränsade blir byggherrar vid 
  genomförande av detaljplaner.  
 
KLM:   Kulturminneslagen (1988:950) 
 
Landskap:  Detta arbete utgår från den definition 
  som den Europeiska landskaps-
  konventionen har gjort, att ett 
  landskap är ett område sådant som det 
  uppfattas av människor och vars 
  karaktär är ett resultat av påverkan och 
  samspel mellan naturliga och/eller 
  mänskliga faktorer. (Europeiska l
  andskapskonventionens webbplats, 
  200512)  
 
Landskapets narrativitet:  En skildring av en plats som beror dels 
  på de berättelser som finns om 
  landskapet, dels de associationer och 
  världsuppfattning som personen som 
  gör skildringen har. Narrativitet i 
   

  landskap består både av de mänskliga 
  och naturliga faktorer som har format 
  landskapet. 
 
MB:  Miljöbalken(1998:808) 
 
Narrativitet:   Finns i många olika discipliner för att 
  förklara skiftningar i hur världen 
  beskrivs. I detta kandidatarbete 
  används uteslutande den narrativitet 
  som finns i landskap. (Se landskapets 
  narrativitet) 
 
PBL:  Plan- och Bygglagen(2010:900) 
 
Planerare:   De personer som arbetar med  fysisk 
  planering och framtagande av detalj-
  och översiktsplaner.  
 
Sekvens(av narrativitet): Två händelser i tiden där en  
  förändring av narrativiteten i  
  landskapet är märkbar. Kan vara 
  katalyseranade med en direkt  
  förändring, eller skiftning i rutiner 
  som knappt är märkbar. 
 
Öppenhet(av narrativitet): I vilken grad tolkningar kan göras av 
  landskapet och då också hur många 
  berättelser som kan läsas i det. 
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1. INLEDNING 
 
Detta kandidatarbete består av sexdelar. Den första delen är en 
inledning till arbetet där syfte, problemformuleringar, metod och 
avgränsning presenteras. Därefter i arbetets andra del redogörs den 
teoretiska utgångspunkten om att forma landskap och landskapets 
narrativitet samt hur teorierna kan kopplas till den den svenska 
detaljplaneringen. I arbetets tredje del undersöks tre 
referensområden med syfte att få en inblick i hur narrativitet i 
landskap har hanterats i detaljplaner. Den fjärde delen i denna text 
består av en genomgång av de svenska förutsättningarna att planera 
i landskap. Den femte delen består av en fallstudie av Lekaryd i 
Alvesta kommun där vissa riktlinjer ges för hur landskapet kan 
utvecklas med platsens narrativitet som bas. Den sista delen i detta 
kandidatarbete består av slutsats och diskussion av resultatet. 
 
1.1 Bakgrund 
Alla människor har en egen uppfattning om vad ett landskap 
innebär. Vi kan exempelvis anknyta landskap med natur och en plats 
för ferie och rekreation, eller med en landsbygd som har bo- och 
arbetsplatser (Skärbäck, E, red. 2000). Landskap är föränderligt och 
består av den samlade livsmiljön för allt levande och naturen. 
Människan och miljön har i tusentals år samspelat vilket har 
resulterat i ett landskap där spår av människan finns överallt 
omkring oss. (Riksantikvarieämbetets webbplats, 200512) Spår av 
processer och händelser i landskapet synliggör den kontinuerliga 
berättelsen som Potteiger och Purinton kallar landskapets 
narrativitet. Landskapets narrativitet stannar aldrig upp, utan är hela 
tiden föränderlig och har ingen egentlig början, mitt eller slut. Hur 
planerare väljer att utveckla landskap påverkar narrativiteten.  
Därmed krävs det att planerare förstår en plats och dess utveckling 
innan den kan besluta en lämplig utveckling av narrativiteten.  
 

För planering i Sverige är det främsta verktyget för att förändra en 
markanvändning detaljplanen. En detaljplan kan bestämma olika 
mycket om vilka förändringar som får göras och beror starkt på det 
specifika fallet. Vilka planbestämmelser som beslutas som lämpliga, 
och omfattningen av dem kallas för detaljplanens detaljeringsgrad, 
som följaktligen har stora konsekvenser för platsens framtida 
utveckling. Med denna anledning får inte detaljeringsgraden vara 
högre än vad som behövs med hänsyn till detaljplanens syfte (Plan- 
och bygglag (2010:900) 4:32). 
 
När ett beslut om lämplig detaljeringsgrad tas kan det ge stora 
konsekvenser för platsen och dess narrativitet. Planerare kan genom 
en detaljplan förstärka en narrativitet som sedan tidigare funnits, 
men har även möjlighet att ge den en helt ny vändning som inte tar 
hänsyn till den tidigare narrativiteten. Planeraren styr därmed 
narrativitetens framtida möjliga utveckling. Om detaljeringsgraden 
är låg finns större svängrum för byggherren att utveckla 
narrativiteten och det finns fler möjliga utgångar som narrativiteten 
kan ta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 Bild från Lekaryd i Alvesta kommun i Småland. Spår från det 
som tidigare varit finns nästan alltid i våra landskap. 
 

n taa.. 
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1.2 Problemformulering 
Alla inom fysisk planering idag stöter på problematiken som 
planering i landskap för med sig. Det är en fråga som måste hanteras 
varligt då både kultur och natur ska förenas. Sällan kan en plats 
skapas helt från ett nolläge, utan det finns vanligtvis alltid något 
tidigare att ta hänsyn till. Landskapsförändring handlar i planering 
om att definiera markutnyttjandet och att förstå att landskap inte 
endast består av det som är synligt. Vi måste undersöka vad som 
försiggår under och över ytan samt i olika utbyten med grunden, 
ytan och luften. Att förändra ett landskap kräver att vi känner till 
dess narrativitet och att vi förstår vilka konsekvenser förändringen 
får. (Skärbäck, E, red. 2000 s 21) 
 
Den svenska detaljplaneringen är begränsad i vad som får 
bestämmas, det är lagstiftat att detaljeringsgrad på planer inte får 
vara högre än vad som är befogat för att nå planens syfte. Frågan är 
därmed vilka medel som finns i Sverige för att arbeta med 
narrativitet och i vilken mån en planförfattare kan styra ett 
landskaps utveckling.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur planerare  
genom detaljplanering och detaljeringsgrad kan arbeta med ett 
landskaps narrativitet samt att ge ett förslag på hur detta kan gå till i 
fallet Lekaryd i Alvesta kommun.  
 
 
 
 
 
 

1.4 Frågeställningar 
1 a Vad är ett landskaps narrativitet ? 
1 b Hur kan ett landskaps narrativitet hanteras i detaljplanering? 
1 c Vilken betydelse på landskapets narrativitet har detaljeringsgrad 
på planer? 
 
2 Hur kan landskapets narrativitet hanteras vid detaljplanering av 
området Lekaryd i Alvesta kommun? 
 
1.5 Avgränsning 
Saklig avgränsning 
Arbetet har avgränsats till att endast undersöka hur arbetet med 
landskapets narrativitet kan hanteras i detaljplanering. Att undersöka 
fler sätt att arbeta med narrativitet i landskap ryms inte i detta 
arbete, där ett val har gjorts att endast fokusera på en av fysiska 
planeringens grenar. Avgränsning har även gjorts i att undersöka 
endast en viss typ av landskap, arbetets teoretiska utgångspunkter 
och slutsatser som dras därifrån kan appliceras oberoende på typ av 
landskap, men en avgränsning finns vid val av referensområden och 
område för fallstudie som ligger utanför stadens gränser i tätortsnära 
landsbygd. 
 
Geografisk avgränsning i fallstudien av Lekaryd 
Analys- och inventeringsområde avgränsas av Lekarydsån och 
Södra Stambanan i väst, grannbebyggelse i norr och av en väg mot 
Hanaslövsberget med dess skid- och friluftsanläggning i öster. 
Analys och inventeringsområde är större än det som i planen ska 
bebyggas eftersom det är karaktären i närområdet som är viktig för 
Lekaryds narrativitet. Bilden av Lekaryd hade blivit ofullständig om 
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avgränsningen för analys och inventering skett endast inom området 
för fallstudien.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2 Skala 1:20 000Analys och inventeringsområdets avgränsning 
är naturlig med fysiska element som gränsar området.  
 
1.6 Metod 
Val av metod är direkt kopplat till arbetets frågeställningar då det 
med metoderna går att besvara de problem som arbetet har som 
syfte att besvara. Detta arbete använder tre olika metoder för att nå 
fram till arbetets resultat. Den första består utav intervjuer med 
tjänstemän från Alvesta kommun samt invånare i Lekaryd.  I den 
andra metoden  har en granskning gjorts av tre detaljplaner för att se 
hur planförfattare kan arbeta med narrativitet. Den sista metoden i 
detta arbete består av en fallstudie av planområdet Lekaryd.   
 

Metoderna kompletterar varandra väl och skapar en triangulering av 
metoder. Genom trianguleringen kan validiteten av innehållet 
kontrolleras genom att jämföra de olika resultaten  (Denscombe, M. 
2009). Nackdelen som bör beaktas vid användandet av en 
triangulering av metoder är att arbetet får en snävare avgränsning än 
då endast en metod används. I detta arbete är dock användningen av 
många metoder en fördel eftersom metoderna som har valts kan 
behöva verifieras av olika typer av källmaterial. En triangulering i 
detta fall kommer både att kontrollera träffsäkerhet i rapporten och 
tillhandahålla ett mer fullständigt innehåll.  
 
Metod 1Intervjuer 
En del av metoden för detta arbete har bestått av intervjuer med 
tjänstemän i Alvesta kommun och boende i närområdet av 
planområdet i Lekaryd. Intervjuerna var semistrukturerade där 
färdiga intervjufrågor men där möjlighet fanns att vara flexibel med 
ordningsföljd och låta den intervjuade tala utförligt och utveckla 
sina synpunkter. Detta intervjuformat gav den intervjuade frihet att 
utveckla sina tankar själv och nya funderingar och frågeställningar 
hade möjlighet att komma fram som jag som intervjuare inte 
tidigare tänkt på (Denscombe, M. 2009). 
 
Intervjun med tjänstemän från Alvesta kommun syftade till att få 
svar på hur de ser  ser på problematiken med detaljeringsgrad i 
detaljplaner, samt att få en förståelse för hur en kommun arbetar 
med dessa frågor. Valet av kommun att intervjua grundades på att 
arbetets område för fallstudie finns beläget i kommunen och därmed 
svarade de intervjuade med områdets förutsättningar i tankarna.  
 
Arbetets andra intervju är kopplad med fallstudien då syftet med 
intervjun var att få en inblick från boende i Lekaryd i hur de ser på 
byn och dess utveckling. Landskapets narrativitet skiftar från person 
och person beroende på bakgrund och vilka erfarenheter vi 

Hanas-
lövsberget 

Riksväg 25 
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har. (Potteiger och Purinton, 1998) Boende i Lekaryd har stor 
erfarenhet av landskapet och har ett annat perspektiv än planerarna 
på kommunen. 
 
Metod 2 Granskning av detaljplaner 
Med syfte att få en insikt hur planerare i verkliga, praktiska fall har 
hanterat planering i landskap och hur de har valt att arbeta med 
detaljeringsgrad för att styra landskapets narrativitet har tre 
detaljplaner valts ut för granskning. Detaljplanerna kallas i detta fall 
för referensområden då de har stått som grund för fallstudien av 
Lekaryd.  
 
Referensområdena som har valts ut hade innan planernas 
genomförande en liknande karaktär och förutsättningar som de som 
finns i Lekaryd. Alla tre planerna har emellertid löst problematiken 
på olika sätt och har olika detaljeringsgrad. Därmed ska för- och 
nackdelar med de olika lösningarna kunna belysas. Detaljplanerna 
med planbestämmelser samt tillhörande handlingar granskades. Vid 
granskningen var det första steget att finna om planförfattaren haft 
en intension att utveckla narrativiteten på platsen och därefter vilka 
aktioner som tagits för att nå denna narrativitet. I det fall som planen 
till stor del har genomförts har även en jämförelse gjorts mellan 
planförfattarens vision och utfallet av planen. De dokument som 
valts ut är intressanta utifrån den teoretsiska utgångspunkten och har 
valts ut med omsorg. Av vikt är att påpeka att resultatet från 
metoden kan ha påverkats på grund av de utvalda dokumenten. Om 
andra dokument hade valts är det möjligt att resultatet blivit ett 
annat.  
 
I samband med granskningen har även en fördjupning gjorts av de 
svenska förutsättningarna att arbeta med narrativitet i 
detaljplanering. Fördjupningen krävdes för att kunna förstå de 
 

granskade planerna och vad som är möjligt att styra med 
detaljplanen. I denna del av arbetet studerades dels myndighets-
skrifter och avhandlingar, dels lagstiftning med Plan- och Bygglagen 
och Miljöbalken. Sist studerades även Landskapskonventionen. 
Källorna som användes är de flesta myndighetsdokument som anses 
vara trovärdiga, objektiva och faktabaserade vilket gör dem till bra 
källmaterial. (Denscombe. 2009) 
 
Metod 3 Fallstudie 
Den sista metoden som har använts för att besvara arbetets 
frågeställningar och som får det största utrymmet i uppsatsen, består 
av en fallstudie av Lekaryd i Alvesta kommun. I en fallstudie finns 
fokus på en enda undersökningsenhet och målet är genom 
undersökningen kunna diskutera och belysa generella problem. 
Svagheten med fallstudier är att det kan vara svårt att bedöma i hur 
stor utsträckning som det går att dra generella slutsatser. 
(Denscombe, 2009) Med detta som grund är det positivt att arbetet 
inte endast fokuserar på fallstudien, utan verifieras av resultatet från 
de resterande metoderna.   
 
Syftet med fallstudien var att finna en narrativitet i Lekaryd och 
därefter ge förslag på hur narrativiteten kan utvecklas samt vilka 
aktioner som krävs för att nå denna.  
 
I samband med fallstudien av Lekaryd gjordes en inventering 
och landskapsanalys av området som skapade förutsättningarna för 
de föreslagna aktionerna vid skapande av detaljplanen. 
Landskapsanalysen har sin grund i de teoretiska utgångspunkterna 
och inspiration har även tagits från en kandidatuppsats från 
Göteborgs universitet, skriven av Anna Rodin med titel Metoder för 
kulturmiljanalys(2009). Uppsatsen ger en överblick av olika 
metoder för kulturmiljöanalys och diskuterar användbarheten av 
dessa. Platsbesök som var till bas för analys och inventering med 



fotografering skedde under två tillfällen. Den första tidigt på våren 
och den andra senare efter det att träd och blommor slagit ut. Under 
de två tillfällena inkom olika intryck av platsen och analysen 
kompletterades under det andra platsbesökstillfället efter att jag fått 
ytterligare inblickar. .  
 
Val av område för fallstudie 
Med grund av detta arbetes teoretiska utgångspunkt har ett val gjorts 
att göra en fördjupning i Lekaryd. Lekaryd bedöms vara ett 
intressant område med grund att det idag har en väl allmänt 
vedertagen narrativitet där det också finns tydliga spår från att 
människan har använt landskapet under lång tid då Lekryd bland 
annat är av riksintresse för kulturmiljö.  
 
Då det idag finns ett stort intresse att bosätta sig i Lekaryd och det 
har skett en del nybyggnation är Lekaryds framtida utveckling 
intressant utifrån detta arbetes perspektiv om landskapets 
narrativitet. Idag har ytterligare byggnation stoppats i området då ett 
beslut har tagits att en detaljplan krävs innan mer byggnation tillåts. 
I detaljplanen som ska tas fram måste ställningstaganden tas om 
Lekaryds nuvarande narrativitet, med riksintresse och områdets 
övriga karaktär. Ska Lekaryds narrativitet fortsätta i samma riktning 
som nu, eller ska berättelsen i landskapet tillåtas gå åt ett nytt håll?  
 
Eftersom författaren till arbetet även kommer från trakterna fanns 
från början en viss förståelse och erfarenheter av narrativiteten i 
landskapet. Om resultatet har påverkats på grund av denna 
erfarenhet är svårt att bedömma, men då det främst är den allmänt 
vedertagna narrativiteten som undersöks kan erfarenheterna från 
platsen ha hjälp till med att finna narrativiteten.  
 
Vid fallstudien söktes information om området i böcker och på 
internet. Många av källorna består av artiklar från tidningar eller 

material från den lokala hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen 
har varit en bra källa för bakgrundsmaterial till fallstudien eftersom 
de har väl med erfarenhet och kan mycket om platsens historia.  
 
 
 



11 

2. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
 
Teorier med utgångspunkt i landskapet och hur vi ska tänka när vi 
utformar det har varit fokus i detta arbete. En stor del av texten utgår 
från begreppet landskapets narrativitet som är en översättning från 
Matthew Potteigers och Jamie Purintons begrepp landscape 
narrative. Deras bok Landskape Narrative: design practices for 
telling stories (1998) har varit den huvudsakliga litteraturen, men 
även boken Theory in landscape architecture: a reader (Swaffield, 
S. red. 2002) har varit bas för detta arbetes teoretiska del där en 
artikel av Potteiger och Purinton ingår.  Även andra artiklar i samma 
bok har gett en förståelse om hur andra teoretiker ser på berättande i 
landskapet och att ge mening åt ett landskap. Boken är en 
sammanställning av artiklar med några av de största teorierna i fältet 
landskapsarkitektur och planering. Några av författarna som 
används är Garrett Eckbo, Ian Mcharg och Mark Trieb. 
 
2.1 Teorier om att forma landskap 
 
Vilka grunder nya former i landskapet ska baseras på är en central 
fråga vid planering och byggande.(Swaffield, S. red. 2002, s 11) Ska 
planering byggas på en teori och om så är fallet vilken teori ska den 
byggas på? Denna fråga ställer Garrett Eckbo(1950) i en artikel i 
boken Theory in Landscape Architecture(2002). Eckbo menar att för 
att skapa nya former i landskap krävs teori som både behandlar form 
och funktion, eftersom planering och all nyskapande i landskap för 
med sig konsekvenser som påverkar landskapet och människorna i 
det. Former ska enligt Eckbo baseras på världen omkring oss och 
erfarenheter från det förflutna. Om den som ska planera landskapet 
är en del av dess värld, kommer inspiration även att tas därifrån. 
(Swaffield, S. red. 2002, s 9-11) 
 

I boken Theory in Landscape Architecture (2002) har även Ian 
Mcharg(1967) en artikel där han förklarar sin teori om vad nya 
former i landskapet ska baseras på. Mcharg har ett ekologiskt  
synsätt. Han menar att planering är en brygga mellan naturvetenskap 
och design, där landskapets ekologi ska vara bas för nya former. Det 
är genom att starta från platsen början, med dess fysiska, biologiska 
och kulturella historia, som vi kan förstå platsen. Alla platser, menar 
Mcharg, kan förstås om dess fysiska evolution studeras. Platsens 
geologi, med exempelvis bergsbildning, erosion och inlandsis, 
förklarar platsens nutida form. Genom att veta det förgångna kan 
även platsens natur och jordmån förklaras och därmed även de 
djurarter som finns eftersom arter är starkt kopplade med vilken 
vegetation som finns. Till slut gäller det även att förstå hur 
människan har påverkat platsen. Jordmåner lämpar sig till olika 
saker, med konsekvens att platser har använts till olika ändamål. När 
vi förstår naturen som en process kan vi skapa former som är 
baserade därifrån. (Swaffield, S. red. 2002, s 38-43) 
 
Vad former i landskapet ska grundas på tar även Steven Krog och 
Marc Treib upp i sina artiklar. Båda författarna ser kritiskt på att 
basera nya former på det som tidigare funnits på platsen. I Krogs 
artikel Creative Risk Taking(1983) menar han att det idag finns två 
sätt att grunda nya former i landskap. Den första är att skapa former, 
och använda material, som smälter in i miljön och blir kulturella 
symboler. Det andra sättet är att skapa former som ger en ny mening 
till platsen som frambringar nya bilder och tankeställningar. Krog 
definierar att skapa kulturella symboler som uppfinningsrikt och att 
skapa nya meningar som kreativt. För att skapa en plats som kan 
upplevas, menar Krog, att nya former måste användas. Ju mer något 
liknar något som vi redan förväntar oss, desto större är risken att 
platsen inte verkligen blir sedd och upplevd. Ett liknande tankesätt 
har Mark Trieb i sin artikel Must landscape mean?(1995) där han tar 
upp frågan om landskap verkligen behöver ha en speciell betydelse. 
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Att direkt skapa betydelse till en plats är enligt Trieb omöjligt,  
istället ska förutsättningar skapas för att människor kan använda 
platsen. När människor brukar landskapet skapas en betydelse i det. 
(Swaffield, S. red. 2002 s 89-101)  
 
Författarna ovan har olika synsätt på vad form ska baseras på. 
Gemensamt för alla är att de ser vikten i att förstå att nya former i 
landskapet får konsekvenser, och därmed måste ställningstaganden 
göras om vad landskapet ska få för betydelse i framtiden. En teori 
som behandlar landskapet som något föränderligt, där nya former i 
landskapet blir en del i landskapets process, är Potteiger och Jamie 
Purintons teori om landskapets narrativitet som nedan fördjupas. 
 
2.2 Landskapets narrativitet 
 
En narrativitet, på engelska a narrative, är ett begrepp som har sitt 
ursprung i litteratur och konst men som idag finns inom en mängd 
olika dicipliner för att förklara skiftningar i hur världen beskrivs 
(Potteiger och Purinton, 1998). På samma sätt som ett språk kan 
kommuniceras genom tal, skrift eller gester, kan narrativitet föras 
genom en mängd olika element, inklusive landskap. Potteigers och 
Purintons begrepp landscape narrative, landskapets narrativitet, 
anger samspelet och det ömsesidiga förhållandet mellan berättelse 
och plats. Potteiger och Purinton(1998) beskriver i boken Landscape 
narratives:design practices for telling stories skillnaden mellan att 
läsa ett landskaps narrativitet och den narrativitet som finns i text 
som vi får berättat för oss. En plats narrativitet är, i motsats till en 
texts, oavbruten och har ingen speciell ordning som den bör läsas. 
Personen som läser ett landskap kan dessutom välja om den ska ta in 
den kompletta bilden av landskapet eller endast delar av det. En 
författare till en text har kontroll över berättandet, i ett landskap 
handlar det istället om att visa och låta mottagaren få göra egna 
 
 

uppfattningar. Att läsa ett landskap handlar om att sammanställa 
sekvenser, fylla i de luckor som saknas och tyda meningen av 
alltihop. Det finns sällan en enda författare till ett landskap eftersom 
det vanligtvis är format av processer från kultur och miljö. Istället är 
det den som läser landskapet och hittar berättelserna i det som får 
rollen som berättare. (Potteiger och Purinton, 1998) 
 
Narrativitet i tre lager 
Eftersom alla människor är unika med olika bakgrunder och 
referenser har vi även skildrade associationer till, och uppfattningar 
om, landskap. (Potteiger och Purinton, 1998) Beroende på läsarens 
perspektiv skiftar berättelsen i landskapet. En geolog och en 
konstnär ser samma plats på olika sätt, likaså gör en byggherre och 
en ekolog. Narrativitet i landskap kan alltså vara olika för olika 
människor och beror direkt på vad läsaren ser och hur mycket 
kunskap den har om platsen. (Swaffield, red, 2002, s 144) För att 
kunna förstå ett landskaps narrativitet, är det av oerhörd vikt att 
förstå att narrativitet inte endast består av en enda berättelse som är 
den samma för alla människor. Det finns olika lager i narrativiten 
som påverkar och tillsammans bygger upp den helhet som är 
landskapets narrativitet. Landskapets berättelse är den första delen, 
men det är då även viktigt att förstå att berättelsens kontext och 
diskurs är viktiga delar av landskapets narrativitet. (Potteiger och 
Purinton, 1998) 
 
Narrativitetens första lager består av berättelsen. Innehållet i 
berättelsen samt de medel som tas för att forma eller berätta den är 
det som bygger upp lagret. För att tilltro ska skapas till ett landskap 
måste alla händelser, sekvenser, platser, karaktärer, o.s.v. verka i ett 
samlat system som frambringar en legitim och trovärdig berättelse. 
Det betyder att om vi ersätter exempelvis en händelse med någon 
annat, eller lämnar en lucka i systemet kan meningen av berättelsen 
ändras. (Potteiger och Purinton, 1998)  
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Det andra lagret i narrativitet är kontexten, alltså i vilket 
sammanhang berättelserna är sagda och hur vi tolkar dem. 
Ytterligare associationer och referenser kan skapas från berättelsen, 
vilket betyder att en berättelse inte är helt beständig och kan ha 
många olika tolkningar beroende på vem som gör den. Antalet 
tolkningar som kan göras av en berättelse är emellertid inte helt 
oändliga. Det finns alltid en primär tolkning som är socialt 
accepterad som begränsar vilka tolkningar som kan göras av 
berättelsen. Ju mer etablerad en viss berättelse är socialt, samt hur 
väl den överlappar och är invävd i samhället, desto varaktigare är 
narrativiteten. (Potteiger och Purinton, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3 Berättelsen är endast ett lager i narrativitetens helhet, 
berättelsens diskurs och kontext är också viktiga delar som bygger 
upp narrativiteten. 
 
Det tredje och sista lagret i narrativitet består av vilken diskurs som 
narrativiteten finns inom. Alltså vilken ideologi, ideal och trosystem 
som har influerat narrativiteten och landskapet. Narrativitet 
påverkas av hur berättelser används, i vilket syfte de är sagda och 

den världsuppfattning som narrativiteten bygger på. Vilken grupp i 
samhället som ska få sin berättelse sagd är en viktig fråga i arbetet 
med narrativitet. Det finns en risk att starka grupper kontrollerar hur 
vi ska tolka berättelserna och förhindrar andra att få skapa historia. 
(Potteiger och Purinton, 1998)  
 
Potteiger och Purinton(1998) har i boken Landscape narratives: 
design practices for telling stories kategoriserat många varianter av 
narrativitet i landskap:
 
Erfarenheter 
Rutiner, ritualer och evenemang som representerar eller följer 
narrativitetens struktur. Exempelvis att kliva igenom en dörr, dagliga 
resor, festivaler, parader, eller pilgrimsfärder.  
 
Associationer och referenser 
Element i landskapet som kopplas med tidigare erfarenheter, 
händelser, historia, religion etc. 
 
Minneslandskap 
Platser kan vara påtagliga för både det personliga och publika 
minnet av landskap. Exempel bevarande av byggnader eller 
stadsdelar, museum och mausoleum. 
 
Scen och läglighet 
Med landskapets scen menas rumsliga och temporära 
omständigheter i narrativitet, exempelvis en väg eller en åker. 
Läglighet är då en scen är starkt kopplad med en speciell händelse, 
exempelvis att det vid en vägkorsning ofta sker möten mellan 
människor. 
 

Narrativitet 

Diskurs 

Kontext 

Berättelen 
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Genre 
Platser som är skapade från kulturell narrativitet, exempelvis 
folksägen, dikt, biografi eller myt. 
 
Processer 
Aktioner eller händelser som har någon slags inverkan på 
landskapet, exempelvis vind, vatten eller ekonomi. Växlingar och 
olika faser leder mot någon form av slutpunkt. Tidpunkten för 
processen graveras in i landskapet, exempelvis genom erosion, 
tillväxt, rivning eller restaurering. 
 
Tolkningslandskap 
Element eller planer som berättar vad som har hänt på en plats. 
Syftet är att synliggöra existerande eller pågående narrativitet. 
Exempelvis genom att bibehålla en vägdragning som funnits under 
en lång tid. 
 
Generalisering av form 
Att ta inspiration från berättelser och låta dem vara en del av 
designprocessen av en plats. Det är dock inte nödvändigt att 
berättelsen är läsbar i slutprodukten. 
 
Historieberättande 
Platser som är designade specifikt för att berätta en historia med 
handling, scener och karaktärer. Berättelsen kan vara litterära verk, 
en kulturell narrativitet eller skapad genom design. 
 
2.3 Sekvens och Öppenhet  
 
Potteiger och Purinton(1998) skriver i sin bok Landskape Narrative: 
design practices for telling stories, att en berättelse påbörjas genom 
en händelse som förändrar tillståndet av det som var tidigare, det 
 
 

skapas en sekvens av narrativitet. Händelsen kan vara katalyserande 
där förändring sker direkt, men det kan också vara en händelse som 
är en skiftning i rutiner som knappt är märkbar. Vilka två händelser 
som helst i tiden kan skapa en sekvens i narrativitet; en händelse 
som fastställer ett tillstånd som tidigare varit, och en som förändrar 
det. (Potteiger och Purinton, 1998) Det är de förändringar i 
landskapet som går snabbast till som också är lättast att upptäcka  
eftersom människor själva sett förändringen och har en minnesbild 
från hur det såg ut tidigare.(Person och Westerlind, 2000)  
 
I den mån planerare styr vad som får ske på en plats genom en 
detaljplan, styrs även det som Potteiger och Purinton kallar för 
öppenheten i narrativitet. Med öppenhet i narrativitet menas i vilken 
grad tolkningar kan göras av landskapet och då också hur många 
berättelser som kan läsas i det. Hur definitiv en narrativitet är har 
konsekvenser på hur ett landskap ses och används, där en öppenhet 
av narrativitet främjar fler antal berättelser att ta form och ger större 
möjlighet att förändra en plats och låta nya berättelser få ta rum i 
landskapet. Ju fler glapp som skapas i berättelsen, desto fler blir de 
möjliga tolkningar som kan göras i landskapet. (Potteiger och 
Purinton, 1998, s 187) 
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2.4 Diskussion 
 
Potteiger och Purinton s teori om landskapets narrativitet är ett 
perspektiv som är mycket intressant vid planerande av landskap då 
det finns en hel del inom fysisk planering som påverkar 
narrativiteten. Hur landskap utformas är en del, de inledande 
teorierna som tog upp hur landskap ska formas kan i många fall 
kopplas till att utveckla narrativitet. Ett exempelvis är det 
ekologsiska synsätt som Ian Mcharg(1967) har, att landskap ska 
formas med dess ekologiska förutsättningar som grund. Narrativitet 
i landskap är en process som påverkas av de naturliga och mänskliga 
faktorer som finns. Eftersom ekologin påverkar hur människor har 
använt platsen är ekologin en viktig del av det som bygger upp 
narrativiteten. Om en planerare vill bevara den narrativitet som finns 
i ett område är platsens ekologi en bra plats att börja. 
 
De tre lagren som narrativiteten är uppbyggd av har planerare olika 
grad av påverkan på. Själva berättelsen i en plats påverkar planerare 
varje gång en plan genomförs. Genom att något nytt sker på platsen 
utvecklas landskapets narrativitet. De två andra lagren i narrativitet 
är svårare att påverka. Kontexten skiftar beroende på personen, 
vilket gör det svårt för planerare att ändra. Det som genom planering 
går att göra är att skapa en narrativitet på platsen som är starkt 
socialt accepterad och som därmed begränsar de möjliga 
tolkningarna. Att skapa en stark accepterad narrativitet tar emellertid 
lång tid. Det sista lagret i narrativitet är diskursen vilket fysisk 
planering inte kan påverka. Människor har de ideal de har och det är 
inte planerares roll att försöka förändra denna. Däremot är det av 
stor vikt att beakta diskursen vid planering för att inte hindra någon 
grupp i smhället att få sina berättelser sagda. Planerarens narrativitet 
av en plats kan vara en helt annan än de som bor där på grund av att 
deras  kontext eller diskurs är olika. Därför är det av stor vikt att 
 
 

prata med boende och försöka se landskap från deras perspektiv.  
 
Den fysiska planeringen har i Sverige en av de största rollerna i 
arbetet att utveckla och förändra landskap, med översiktsplanen och 
detaljplanen som de främsta verktygen. (Persson och Westerlind, 
2000) Antagande av översikts- och detaljplaner möjliggör för 
händelser i tiden som för med sig skiftningar i narrativitet. En tydlig 
skillnad i sekvensen kan ses före och efter en plans genomförande 
vilket har påverkat landskapets narrativitet. I översiktsplanen görs 
bedömningar om kommunens mark- och vattenanvändning i ett 
långsiktigt perspektiv, även landskapets utvecklingsmöjligheter 
bedöms, samtidigt som det tas ställning om det finns behov av skydd 
i landskapet. (Carlberg E. C. 2011) Genom detaljplanering 
bestämmer planerare hur mark och vatten i landskapet ska användas, 
förändras eller bevaras (Boverket, 2002). Ett antagande av 
översikts- eller detaljplaner skapar emellertid inte automatiskt en 
skiftning i narrativitet. Planerares roll är att möjliggöra, eller styra 
bort ifrån, vad som får eller inte får ske i landskapet. Genomförandet 
är sedan upp till andra aktörer. (Lerman, 2006)  
 
Öppenhet i narrativitet menas i vilken grad tolkningar kan göras av 
landskapet och då också hur många berättelser som kan läsas i det. 
En tolkning av begreppet som görs i detta arbete är att med 
detaljplanens utformning och detaljeringsgrad av planbestämmelser  
kan planerare styra graden av öppenhet i narrativitet. Ju högre 
detaljeringsgrad, desto mer begränsad blir byggherrarna att skapa i 
landskapet när de måste följa det som planen ämnar.  
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3. LANDSKAPETS NARRATIVITET I 
FYSISK PLANERING 
 
Hittills har en redogörelse gjorts av vad landskapets narrativitet 
innebär och vad det består utav. Men att endast veta att narrativitet 
existerar räcker inte, kunskapen måste även användas. Nedan 
redogörs för de förutsättningar som finns i Sverige för planering i 
landskap. I arbetet med ett landskaps narrativitet måste planerare ta 
hänsyn till de ramverk som finns och utnyttja de verktyg som de har 
tillgängliga på bästa möjliga vis. Eftersom detta arbete har ett fokus 
på detaljplanering av landskap som finns i tätortsnära landsbygd, 
finns även i denna del ett fokus på planering i dessa miljöer. Många 
av de presenterade förutsättningarna gäller emellertid inte endast i 
miljöer som dessa, utan kan även appliceras  i andra landskap.  
 
3.1 Detaljplanering och Detaljeringsgrad  
 
Tolkningen som har gjorts i detta arbete är att det är genom 
detaljeringsgrad av planbestämmelser som öppenhet i landskapets 
narrativitet kan regleras. Det är i Plan- och bygglagens (PBL) fjärde 
kapitel som det står bestämt vad planbestämmelser tillåts innehålla 
och vad den lägsta detaljeringsgraden får vara. Det detaljplaner 
minst ska reglera är mark- och vattenanvändning, genomförandetid 
och om någon annan än kommunen har huvudmannaskap. Därefter 
finns det även ett stort antal bestämmelser utöver de obligatoriska 
som kan precisera planen för att syftet lättare ska uppnås. Det 
handlar exempelvis om bestämmelser om bebyggelsens omfattning, 
placering och utformning, begränsningar av markens bebyggelse 
eller störningar och risker. (Boverket, 2002)  En hög 
detaljeringsgrad begränsar byggherrens möjligheter och styr 
narrativiteten i den riktning som kommunen vill att den ska gå,  

exempelvis kan detta ske genom bevarande. En låg detaljeringsgrad 
har således också konsekvenser på narrativiteten. När byggherren 
får större ansvar för platsens utveckling kan det leda till negativa 
konsekvenser för narrativiteten om byggherren inte har ambition.  
 
En detaljplans detaljeringsgrad ska grundas i planens syfte. 
Planbestämmelser måste vara motiverade för att planen ska vara 
laglig. Därefter måste även planbestämmelser som leder till 
speciella krav på byggnader ha en grund i en specifik situation inom 
planområdet. Detta kan exempelvis vara att hänsyn ska ges till ett 
allmänt intresse. (Boverket, 2008) 
 
Det som inte går att reglera genom planbestämmelser är hur de som 
bor, arbetar eller vistas ska bete sig inom området. De som bor och 
verkar i ett planområde har inga själ att veta vilka bestämmelser 
som finns förutom då de vill söka bygglov eller andra tillstånd  
för verksamheter. (Boverket, 2008)  
 
3.2 Genomförande av planer 
För att belysa genomförandefrågor ska i planbeskrivningen finnas en 
genomförandebeskrivning. Där ska vägledning finnas för både 
kommunen och fastighetsägare hur planen ska genomföras. Det 
handlar både om vem som ska göra vad och vilka medel som ska tas 
för att genomföra planen. Genomförande av en plan kräver ett 
samspel mellan planläggning, projektering och genomförande. 
(LWV-meddelande 1988:3) 
 
I genomförandebeskrivningen ska bland annat frågor om 
huvudmannaskap, genomförandetid och exploateringsavtal 
beskrivas. Det är genom exploateringsavtal som kommunen kan 
organisera iniativ och åtgärder i genomförandet och då samordna 
med exploatören. (LWV-meddelande 1988:3) 
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3.3 Planering av Kulturmiljöer  
 
Att planera i landskap utanför tätortens gränser betyder i många fall 
att det finns en kulturmiljö som ska tas i beaktning. De kulturmiljöer 
som är av allmänt intresse ska i kommunernas översiksplaner 
redovisas och även om miljöerna behöver skyddas och hur detta ska 
gå till ska översiktsplanen visa. Områden som är av riksintresse ska 
skyddas mot påtaglig skada. (Persson och Westerlind, 2000) I 
detaljplanen kan bindande regler finnas som skyddar kulturvärden 
och reglerar befintlig bebyggelse. I de fall med särskilda 
kulturvärden kan skyddsbestämmelser införas som kan skapa krav 
att värdet bevaras. Vad som är av vikt att skydda måste framgå av 
detaljplanen. Om restriktionerna i detaljplanen försvårar avsevärt 
den pågående markanvändningen i planområdet kan kommunen bli 
 
ersättningsskyldig. (Gillgren, 2000) Det är i Kulturminnes-
lagen(KML) som bestämmelser om skydd för fornminnen, kyrkor 
och byggnadsminnen finns . I tredje kapitlet KML beskrivs 
byggnadsminnen som är en byggnad eller byggnadsmiljö som är av 
kulturhistoriskt värde. Det kan vara om en byggnad eller 
byggnadsmiljö är ovanlig genom hög ålder, är oförvanskad, eller har 
ett högt historiskt eller teknikhistoriskt värde. 
Byggnadsminnesförklaring ansvarar länsstyrelsen för som också har 
ansvar för tillsyn och rådgivning. (Gillgren, 2000) 
 
Det är i Kulturminneslagen(KML) som bestämmelser om skydd för 
fornminnen, kyrkor och byggnadsminnen finns . I tredje kapitlet 
KML beskrivs byggnadsminnen som är en byggnad eller 
byggnadsmiljö som är av kulturhistoriskt värde. Det kan vara om en 
byggnad eller byggnadsmiljö är ovanlig genom hög ålder, är 
oförvanskad, eller har ett högt historiskt eller teknikhistoriskt värde. 
Byggnadsminnesförklaring ansvarar länsstyrelsen för som också har 
ansvar för tillsyn och rådgivning. (Gillgren, 2000) 
 

3.4 Landskapskonventionen 
 
Att det är av vikt att arbeta med landskapets narrativitet stöds i den 
Europeiska Landskapskonventionen som Sverige skrev under den 1 
maj 2011. Landskapskonventionen är ett normativt ramverk med 
vägledande principer om hur vi arbetar med landskap. Syftet är 
bland annat att förbättra skydd, förvaltning och planering av 
europeiska landskap. Målet är att skapa en rikare livsmiljö med en 
utformning som alla kan vara delaktiga i. Landskapet är enligt 
konventionen en gemensam tillgång, med viktiga kulturella, 
ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska värden som alla 
aktörer i samhället har gemensamt ansvar för. För att kunna nyttja 
och utveckla landskapet på bästa sätt måste myndigheter, 
organisatorer, företag och enskilda samarbeta. Genom 
landskapskonventionen har Sverige åtagit sig att skydda, förvalta 
och planera landskap i enlighet med intentionerna i konventionen. 
(Riksantikvarieämbetets webbplats) 
 
Miljöbalken 
Syftet med miljöbalkens bestämmelser är att främja en hållbar 
utveckling. Det betyder att kommande generationer ska få en 
hälsosam och god livsmiljö, samtidigt som den nuvarande 
generationen inte ska påverkas negativt. Det finns ett skyddsvärde i 
naturen och människor har ett ansvar att hushålla marken väl. 
(Boverkets PBL kunskapsbanken) 
 
3.5 Intervju med Alvesta kommun 
 
Under intervjun med Alvesta kommun ställdes frågor om hur de 
tänker vid detaljplanering och val av detaljeringsgrad. Även deras 
syn på hur byggnadsnämnd och byggherrar ser på frågor om 
detaljeringsgrad ställdes. (Bilaga 1) 
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Problematiskt enligt tjänstemännen var främst att hitta den nivå av 
detaljeringsgrad som är den rätta för det specifika fallet eftersom 
bestämmelser måste vara motiverade. Det är genom att ta fram 
planens förutsättningar som de frågor som är viktiga att arbeta med  
i planområdet hittas. Därefter beslutas hur planen ska reglera det 
som är av vikt. Ibland löses det med planbestämmelser, men många 
frågor kan även hanteras i köpe- eller exploateringsavtal. Om det 
exempelvis är gestaltning som ska bestämmas kan ett avtal skrivas 
att intensionerna i gestaltningsprogrammet ska följas. (Bilaga 1) 
 
Synen på planbestämmelser är i de intervjudes syn inte direkt 
positiva från varken byggherrarnas eller nämndens sida. Byggherrar 
tycker ofta inte att det finns en mening med planbestämmelser, utan 
vill ha så låg detaljeringsgrad som möjligt. De intervjuade 
förklarade att det sällan är att de större byggherrarna i kommunen är 
positivt ställda till de detaljplaner som kommunen tar fram. 
Byggherrar vill kunna bygga så snart som möjligt och vill gärna ha 
planbestämmelsernas innehåll muntligt, där de säger att de ska göra 
så som kommunen vill. Men de förstår inte att detaljplanen ska gälla 
länge och kan finnas kvar under en längre tid än när de själva är 
byggherrar för området. Det när de får planen väl motiverat och när 
platsens förhållanden har blivit förklarade som de får en förståelse. 
Problematiken finns i att byggherrar enligt de intervjuade inte alltid 
läser planbeskrivningen, utan  försöker förstå planen endast genom 
att läsa planbestämmelserna i plankartan.  
 
Byggnadsnämnden är inte heller alltid positiva till de bestämmelser 
som kommunen tar fram. De som sitter i nämnden är lekmän och 
har  därmed inte den kunskap som tjänstemännen har. Nämnden vill 
utveckla samhället och att byggnation ska komma till och därmed 
även få nya skattebetalare. De intervjuade menar att det även i detta 
fall är viktigt att motivera planen  på ett bra sätt så de förstår vikten 
av de bestämmelser som finns med i planen. Nämnden vill ha så låg 

detaljeringsgrad som möjligt, de intervjuade hade aldrig varit med 
om att nämnden anser att en detaljeringsgrad är för låg och att de 
vill lägga till bestämmelser. 
 
Av vikt ansåg de intervjuade att lägga fram att det från kommunens  
sida överlag inte finns vilja att ha för hög detaljeringsgrad. Vid 
byggnation krockar planbestämmelser med de ideér som arkitekten 
har. Om för mycket styrs utan att det finns belägg för det kan 
kommunen tvingas göra om planen och ta bort bestämmelser. 
Eftersom Alvesta kommun har ganska gott om mark och därmed har 
kommunen råd att hålla nere bestämmelserna. 
 
3.6 Diskussion 
 
Det finns mycket som planerare kan bestämma med detaljplanering 
om hur ett lanskap ska utvecklas. Däremot finns det även en hel del 
som planerare inte kan bestämma, ett exempel är hur männiksor ska 
röra sig och vistas på platser. En helt sluten narrativitet i ett område 
är därför svårt att framställa genom  planbestämmelser. Dels måste 
en hög detaljeringsgrad vara befogad  i planens syfte, dels måste det 
finnas skäl för bestämmelserna i platsens förutsättningar. De 
skyddande bestämmelserna, exempelvis k- och q-märkning på 
byggnader kan hindra att byggnader förändras, och därmed bibehålls 
narrativiteten. Men att skapa en plan med syfte att förändra 
landskapet och där ge det en ny, helt sluten narrativitet från början, 
är omöjligt med de svenska förutsättningarna. Planerare ska ge 
människor möjlighet att utveckla landskapet inom de ramar som inte 
påverkar narrativiteten negativt. 
 
En viktig del i planering för att bevara narrativitet i landskap är 
genomförandet. Det spelar ingen roll hur hög detaljeringsgraden är 
om genomförandet påverkar narrativiteten negativt.  
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4. GRANSKNING AV TRE 
REFERENSOMRÅDEN 
 
Med syfte att få en förståelse för hur det i andra fall har arbetats med 
landskapets narrativitet i detaljplan har tre referensområden valts ut. 
Planerna har alla gemensamt att de syftar till villabebyggelse, de 
ligger i utkanten från närmsta tätort och bestod innan planens 
genomförande övervägande av naturmark av något slag. Det som 
skiljer planerna åt är att de har använt olika metoder för att utveckla 
och styra landskapets narrativitet. Planerna har kommit olika långt i 
planprocessen- från att ligga i samrådsskede, till att vara till stor del 
genomförd. När plandokumenten granskades undersöktes om det i 
planerna kan utläsas om landskapet menas få en viss narrativitet och 
om så är fallet, vilka medel som har tagits för att nå den. I det fall 
som planen har genomförts jämförs även narrativitet som planen 
verkar mot och utfallet. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Kaptenstädan i Alvesta kommun 
 
Referensområdet Kaptenstädan ligger i Moheda tätort, intill 
Mohedakyrkan och Mohedaån. Tidigare bestod planområdet av åker 
och naturmark som avsågs användas som militär kyrkogård, men 
marken togs aldrig i anspråk för detta ändamål och församlingen har 
nu bedömt att det inte kommer att bli aktuellt för dem att använda 
marken.Planen antogs i juni 2010 och marken har sålts till en 
byggherre som, sedan byggstart april 2012, har påbörjat byggnation 
av seniorboende. (smålandsposten , 2008) 
 
Kommunen har i detaljplanen haft ett mål att arbeta mot en 
narrativitet som bygger på den som finns i närmiljön. Redan i 
planen syfte kan detta utläsas: att bygga bostäder som ska vara 
anpassade till den omgivande kulturmiljön med kyrkan och ån. 
Medel som tas för att nå denna narrativitet regleras dels i planens 
bestämmelser och dels i utformningen av väg- och grönstruktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergshammars- 
Åby 

Skillingenäs 

Kapten- 
städan 

Bild 4 Planera ligger i Nyköping, 
Alvesta och Karlskrona kommun 

Bild 5 Planen har 
hög detaljerings-
grad med 
skyddande 
bestämmelser på 
natur. 
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4.2 Bergshammars-Åby i Nyköping kommun 
 
Detaljplanen är ett privat initiativ, men har inte antagits eftersom 
planprocessen avbröts då planen skulle medföra stora kostnader för 
beställaren vad gäller arkeologiska utredningar. Idag avvaktar 
fastighetsägaren på en intresserad exploatör. (Nyköping kommun) 
Planområdet ligger i anslutning till en golfbana i ett öppet landskap. 
Det ligger även inom område av riksintresse för kulturmiljö med ett 
odlingslandskap som speglar en rik och varierad byggnads-
utveckling från och med bronsåldern.  
 
Dagens narrativitet i landskapet består dels av den nya utvecklingen 
som skett i närområdet med en ny golfbana , dels av en som har 
funnits en längre tid med värdefull kulturmiljö. Planen anspelar på 
båda dessa olika riktningar av narativitet.  
 
I planbeskrivningen står hur planen har utformats för att passa in i 
landskapet. Bland annat är vägnätets utformning inspirerat från de  
 
 
 
 

Planen har en utformning som leder till att den nya bebyggelsen 
ligger väl avskärmat från kyrkmiljön med ett grönstråk. Genom att 
grönstråk och natur intill Mohedaån behålls förändras inte kyrkans 
position i orten, utan får ta den plats den alltid har haft.  
 
All ny bebyggelse ska även anpassas till den karaktär som finns i 
närmiljön. För att bevara den kulturhistoriska miljön har bebyggelse 
och grönområden reglerats i planbestämmelser. Naturområden ska 
enligt bestämmelserna bevaras i största mån och det finns ett fokus 
på bebyggelsens storlek, utseende och placering. Det finns bland 
annat en bestämmelse om att tak ska bestå av sadeltak med en 
taklutning på 27-35 grader.  
 
I detta fall har kommunen valt att arbeta in planbeskrivningen och 
en skötselplan i planbestämmelserna för att nå den karaktär som 
eftersträvas. Bebyggelsen närmast kyrkan och ån har en k-
bestämmelse;  
 
 
 
Där det i planbeskrivningen framställs hur byggnader ska gestaltas 
med fasadmaterial och kulör. Även strukturen på området beskrivs 
och att kyrkan även fortsättningsvis ska ha en framträdande roll. På 
samma vis har kommunen använt sig av q-bestämmelse för att värna 
om grönområdena i planen. Grönområdena har delats in i ett PARK- 
och ett NATUR- betecknat område, med q-bestämmelsen;  
 
 
 
Därmed finns det i skötselplanen beskrivet hur områdena ska 
hanteras, med bland annat en försiktig röjning och att karaktären på 
områdena ska behållas. 
 
 

Bild 6 Planen har hög 
detaljeringsgrad och 
är uppdelad i många 
mindre användnings-
områden 
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äldre bygatorna och bebyggelsen har grupperats med varation likt de 
äldre byarna som finns i landskapet. Utformningen gör att planen är 
indelad i många mindre användningområden, vissa områden är 
endast två fastiheter stora. Mellan grupperingen av bebyggelse finns 
NATUR-mark som delar av de olika områdena.  
 
Detaljplanens detaljeringsgrad är hög i förhållande till planens syfte 
som är; att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 15 småhus i 
anslutning till Kiladalens golfbana. . Däremot är detaljeringsgraden 
berättigad utifrån platsens förutsättningar med kulturmiljön som 
måste beaktas då den är av riksintresse. Planen har allmäna 
bestämmelser för hur utformningen av bebyggelsen ska gå till; 
 
 
 
 
 
 
 
Samma sak gäller vid bestämmelse om bebyggelsens utseende med 
material och kulörer; 
 
 
 
 
 
Planen har bestämmelser om taklutning för att bebyggelsen ska 
passa med kulturmiljön. Den beyggelse som ligger närmast 
golfbanan har mindre restriktioner än övriga planområdet.  
 

4.3 Skillingenäs i Karlskrona kommun 
 
Planen för Skillingenäs antogs år 2001 och planen har till stora delar 
genomförsts idag. Planområdet ligger på en höjdrygg som sluttar 
starkt neråt till en bäck och vik i öster. Innan planens genomförande 
bestod planområdet till stor del av barrskog.  
 
I planen utläses att planförfattaren ville förändra landskapets 
narrativitet betydligt. Området som tidigare inte var bebyggt skulle 
med planen få en ny markanvändning. Planens syfte är; att skapa ett 
60-tal villatomter i flera fall med havsutsikt, nära havet, badplats, 
båtbryggor och natur. 
 
Karaktären som eftersträvades i området beskrivs med text och 
bilder i planbeskrivningen. Husen ska vara anpassade till terrängen 
med suterränghus där det är lämpligt. Ett ritat perspektiv finns i 
planbeskrivningen av den småbåtshamn som ska enligt planen 
finnas intill viken. Bostadsbebyggelsens tak sticker upp bakom en 
 
 
 

Bild 7 Planen består 
av ett samman-
hängande område med 
bebyggelse.   



22 

grön remsa med vegetation som finns mellan bebyggelsen och 
vattnet. En inspirationsbild av hur områdets bebyggelse kan komma 
att se ut finns också med i planbeskrivningen. Bilden föreställer en 
villa med träfasad i gul kulör med ett stort träd i trädgården. I 
tomtgräns har inspirationsbilden en stenmur som gränsar av 
fastigheterna.  
 
De medel som har tagits för att nå denna narrativitet är emellertid 
bristfällig. En planbestämmelse om utseende består endast av att 
bostadsbebyggelse ska bestå av träpanel;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Förutom fasadmaterial styr planen bebyggelsens taklutning och 
nockhöjd. En bestämmelse finns att suterränghus får förekomma.  
 
Efter planens genomförande 
Efter ett platsbesök som skedde rum år 2011 uppmärksamades att 
den karaktär som planen beskriver inte går att känna igen i området 
idag. Under genomförandet av planen skövlades i princip all 
vegetation bort inom fastigheterna. Inga fastigheter består utav 
suterränghus utan marken har jämnats ut för att byggnaderna ska få 
plats. Kulörer och fasadmaterial består främst av puts i vita och grå 
toner. Småbåtshamnen har endast delvis genomförts, sjöbodarna 
som planen möjliggör för finns inte idag. En hel del vegetation finns 
kvar i de norra delarna mellan bebyggelse och vattnet, men på 
många platser har träden rivits bort mot. 
 

4.5 Jämförelse och diskussion 
 
Sammanfattningsvis har planerna dels använt sig av utformning av 
planområdet vid arbetet med narrativiteten, dels har de använt sig av 
bestämmelser för att leda narrativiteten i den rikting som de vill att 
den ska gå. Planerna som har granskats hanterar frågan om 
narrativitet på olika vis vilket är naturligt då planerna har olika 
förutsättningar. Kaptenstädan i Alvesta kommun anpassar planen 
helt efter kulturmiljön genom att dölja den nya bebyggelsen från den 
värdefulla kulturmiljön med grönstråk. Även bebyggelsen anpassas 
väl till den bebyggelse som redan finns vilket ger en samman-
hängande struktur och helhetskaraktär på området. Planområdet 
Bergshammars-Åby i Nyköping kommun har en narrativitet som 
dels bygger på den äldre kulturmiljön och dels de nya inslagen som 
golfbanan har fört med sig. Planen ligger öppet och syns väl 
tillsammans med den äldre bebyggelsen varvid planens höga 
detaljeringsgrad vad gäller utformning av bebyggelse är befogad. 
Skillingenäs hade inte någon särskilt värdefull kulturmiljö att 
förhålla sig till utan planen har skapat en helt ny narrativitet för 
platsen.  
 
En del slutsatser kan dras om de olika varianter på lösningar som 
planerna har. Planerna för Bergshammars-Åby och Kaptenstädan är 
lika i många avseenden. Narrativiteten bygger på den som fanns 
tidigare och båda planer har en utformning som tar hänsyn till det 
som fanns på platsen tidigare. Detaljeringsgraden är i planerna hög 
med konsekvens att byggherrens möjligheter på platsen blir 
begränsad. Vid intervjun av tjänstemän på plankontoret i Alvesta 
togs Kaptenstädans problematik upp om  att det var svårt att komma 
överens med de olika parterna om lämplig detaljeringsgrad. Det 
lokala bostadsbolaget ville inte bli tvingade att binda upp sig till 
bestämmelser om exempelvis taklutning som kommunen ansåg var 
viktigt för att bevara områdets karaktär. Detaljplanen för 
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Bergshammars-Åby har likande detaljeringsgrad som Kaptenstädan. 
Planen inte än gått laga kraft, vilket skapar en risk att liknande 
konflikter om detaljeringsgrad kommer att dyka upp som i fallet 
med Kaptenstädan. Det som skiljer planerna åt är att 
Bergshammars-Åby ligger inom riksintresse varvid det finns större 
befogenheter att skapa en plan med högre grad av 
planbestämmelser.  
 
För att planen i Skillingenäs skulle ha fått den narrativitet som 
planförfattaren eftersträvade hade det krävts hårdare bestämmelser 
vad gäller planens genomförande och bebyggelsens karaktär. Om 
naturen i området hade till större del bevarats vid genomförandet 
hade detta hjälpt en stor bit till att nå den karaktär med narrativitet 
som eftersträvades. Fastigheter som var lämpade för sutteränghus 
skulle även kunna ha varit tvingande bestämmelser. Planområdet 
består av ett stort sammanhängande användningsområde av 
bostäder, en fråga som kan ställas är om narrativiteten som är 
beskriven i planbeskrivningen hade kunnat uppnås om fler 
användningsområden skapats, i likhet med planen för 
Bergshammars-Åby med NATUR-områden mellan grupperna av 
bostadsbebyggelse. Alternativt hade planen i större grad kunnat 
använda sig av gestaltningsprogram eller skötselplan likt den 
lösning som i planförslaget för Kaptenstädan.  
 
 
 
 
 



24 

5. FALLSTUDIE I LEKARYD 
 
Denna del ägnas åt hur teorin om landskapets narrativitet, 
tillsammans med de svenska förutsättningarna i fysisk planering, 
kan appliceras i området Lekaryd som ligger strax utanför Alvesta 
tätort. Syftet med denna del av arbetet är att först kartera Lekaryds 
förutsättningar och vilken narrativitet som finns, samt att diskutera 
hur narrativiteten kan utvecklas. Därefter ges även förslag på var hur 
bebyggelse kan placeras i Lekaryd och vilka frågor som är viktiga 
att tänka på vid framtagandet av en framtida detaljplan. 
 
Valet av Lekaryd som fallstudie grundades i att området har idag en 
stark narrativitet som är allmänt vedertagen med tydliga spår från 
människan i landskapet. I och med kommunens vilja att utveckla 
Lekaryd med  ny bostadsbebyggelse är frågan om hur detta ska gå 
till intressant utifrån teorin om landskapets narrativitet. Att utveckla 
Lekaryd krävs att det utförs på ett sätt som inte påverkar områdets 
narrativitet negativt.  
 
Inom kommunen  har diskussion om planutredning i Lekaryd varit 
aktuell under en längre tid och under 2000-talet tillkom enstaka hus 
i området. År 2009 beräknade länsstyrelsen i en bostadsmarknads-
analys att Lekaryd hade den i genomsnitt största befolknings-
ökningen i hela Alvesta kommun med ökning på 1,2 procent per 
år.(KÄLLA) Analysen gjordes emellertid året efter det att fler 
ansökningar om nybyggnation i Lekaryd avslogs år 2008 då det togs 
beslut att en detaljplan krävs eftersom det bildas ny sammanhållen 
bebyggelse som ligger inom ett område där det finns stor efterfrågan 
på mark, i enlighet med PBL 4 kap 2§. Befolkningen i Lekaryd har 
därefter inte ökat märkbart. I dagsläget har ännu inte en detaljplan 
framtagits, men kommunen arbetar med att ta fram plan- och 
gestaltningsprogram. (Alvesta kommun) 
 
 

5.1 Orientering 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
Bild 8 Lekaryd ligger i Alvesta kommun, strax norr om Alvesta 
tätort, precis norr om Riksväg 25.  Riksväg 25 leder till bland annat 
Växjö som ligger 18 kilometer från planområdet. I väster avgränsas 
Lekaryd av Lekarydsvägen som leder till Alvesta tätort i söder och 
till landsbygd i norr.  
 
 
 

Lekaryd 

Alvesta 
Växjö 
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5.2 Historisk bakgrund 
 
Lekaryd har mycket länge varit en viktig plats för bosättning och 
arbete. De första spåren att människor har funnits i Lekaryd finns i 
form av gravrösen, bland annat  Tumlinge hög från 1500-500 f.v.t. 
(Lekaryds sockenråd, 2002) Det har hittats en hel del lämningar från 
brons- och järnåldern, främst hantverk och redskap. (Historiska 
museet webbplats 180812) Namnet Lekaryd har hittats i en avskrifts 
från 1333 med stavningen Lekarydh som kommer från mansnamnet 
Leke och rydh som betyder röjning. (svenskuppslagsbok webbplats 
180812) Vid tidpunkten då kristendomen tog sitt intåg i landet 
började nyodlingar förekomma i Smålands skogar. Människor valde 
då att bosätta sig i Lekaryd där det fanns gott om vatten, bland annat 
Dansjön som ligger strax norr om Lekaryd. (Norra Allbo 
Hembygdsförening webbplats 180812)  
 
Övervägande har jordbruket varit den främsta sysselsättningen i 
Lekaryd. De tre största gårdarna kan härledas sedan 1400-talet. 
Förutom jordbruket fanns tidigare i Lekaryd arbetstillfällen vid ett 
tegelbruk, som anlades 1796, samt en del trädgårdsmästerier. 
(Lekaryds sockenråd, 2002)  
 
 
 
 
 

Kyrkan i Lekaryd heter Lekaryskyrkan och finns belägen mitt i byn 
omgiven av odlingslandskapet. Den nuvarande kyrkan ersatte en 
träkyrka och uppfördes någon gång mellan åren 1450-1500.  

Det finns än idag tydliga spår från det gamla agrara samhället där 
vägnät och bebyggelsestrukturer till stor del har bevarats. På grund 
av de typiska agrara fysiska inslagen utgör Lekaryd av riksintresse 
för kulturmiljö (Riksantikvarieämbetet. 2011)I riksintresset ingår: 
o Kyrkan och kyrkomiljön från medeltiden 
o Agrara byggnader och bebyggelselägen 
o Vägnätet 
o Det öppna landskapet som stämmer med historisk inägomark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9 Lekaryds kyrka ligger mitt i byn i det öppna 
odlingslandskapet. 

Dikt om Lekaryd 
  

Här släktleden knegat med spade och spett 
de ätit sitt bröd i sitt anletes svett 

och brukarens välstånd med stadiga steg 
har ökat med värdet av stenfriad teg 

- Okänd författare 
 

(Bebyggelse och boende i 
Lekaryd och Härlöv socknar(2002)) 
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5.3 Inventering och Landskapsanalys 
 
För att kunna identifiera Lekaryds narrativitet och hur den kan 
utvecklas krävs att en analys och inventering görs för att lära känna 
Lekaryd. Att förändra narrativiteten  handlar om att utveckla det 
som redan finns i Lekaryd och ju mer information som samlas, desto 
mer korrekt bedömning  kan göras om hur landskapet kan utvecklas. 
I detta avsnitt undersöks Lekaryds markslag, rumsskala, riktningar 
och karaktär.  
 
Markslag 
Lekaryds markslag består av ett stort sammanhängande område 
jordbruksmark och betesmark, naturmark med blandskog och lövsly 
samt en del områden barrskog. Karaktäriserande topografi för 
Lekaryd är den ås som en stor del av Lekaryd ligger på och som 
skapar en sluttning i landskapet i väst och ost. På åsens höjdplatå är 
marken plan och består främst av jordbruks- och betesmark. Det 
finns även en del kuperad mark i den östra delen av Lekaryd som till 
stor del består av blandskog. Angränsande i öster finns 
Hanaslövsberget som syns från många platser på det öppna 
jordbrukslandskapet. (Se kartbild på nästa sida) 
 

Rumsskala 
Lekaryds rumsskala varierar med markslaget, där det öppna 
jordbrukslandskapet ger en storskalig rumsuppfattning som är 
vidsträckta, medan det i den östra delen finns en mindre rumsskala 
då skogen ramar in landskapet. Lekaryds jordbrukslandskap ger 
upphov till vida utblickar, där Lekaryds kyrka är ett viktigt 
karaktärselement och orienteringspunkt i landskapet. På 
höjdplatån finns möjlighet till utblickar främst mot väst. I den östra 
delen av Lekaryd vars landskap är bevuxen är utblickarna mer 
begränsade med ett svängande vägnät som gör att blicken inte når 
långt.  
 
Riktningar 
I Lekaryd finns två huvudriktningar som har skapats av 
landskapets naturliga förhållanden, de går i syd-nordlig och väst-
ostlig riktning. Den första riktningen skapas av ån Lekarydsån som 
går i syd-nordlig riktning, med följd att både järnväg, Södra 
stambanan, och en bilväg, Lekarydsvägen, har belagts utmed den. 
Det är denna bilväg som var bygata förr och är fortfarande 
huvudleden i Lekaryd. Den andra riktningen i Lekaryd är den som 
går väst-ost som skapas av åsen med dess sluttning med ett vägnät 
som är anpassat till terrängen. (Se kartbild på nästa sida) 
  
 
  
  
 

Bild 10 Hanaslövsberget Bild 11 Liten rumsskala Bild 12 Vidsträckt rumsskala 
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Bild 13 Översiktskarta med markslag 
 

Alvesta är ett stationssamhälle vilket även har påverkat Lekaryd då 
järnvägsspåren som invigdes 1864 ligger intill den gamla bygatan. 
 

text 
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Å 
 
Skala 1:10 000 
 
 
 
Geografisk 
avgränsning av 
fallstudien. I väst 
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riksväg 25, öster 
Hanaslövsberget. 

Hanaslövsberget 

Riksväg 25 
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Karaktär 
Bebyggelsen i Lekaryd består idag av runt 40 bostadshus som finns 
främst samlad kring den gamla bygatan Lekarydsvägen där kyrkbyn  
finns och som tidigare även var sockencentrum. Även öster om 
Lekarydsvägen utmed bygatorna finns bebyggelse som ligger samlat 
i små grupper av 3-6 hus. (Se kartbild på föregående sida) 
 
Bebyggelsebilden domineras av agrarbebyggelse som har växt fram 
sedan många århundranden, där de äldsta byggnaderna kan härledas 
till 1700-talet. Ladugårdar från 1800-och 1900-talet finns bevarade 
som är uppförda med stående träfasad och målade i falurött. Den 
bebyggelse som tillkom under 2000-talet har starkt influerats av 
närmiljön i kulörval och utformning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 14 och 15 Den nytillkomna bebyggelsen till vänster och en av 
de äldre ladugårdarna till höger.  
 
Med undantag av den nya bebyggelsen består Lekaryds bebyggelse  
främst av traditionella hustyper som är reprenentativa för sin tids 
byggnadsstil. Huvudbyggnader har sadeltak i tegel där volymerna är 
solida med underordnade tillbyggnader och förstukvistar. 
Bostadshusen är placerade med långsidan mot vägen och utgörs av 1 
1/2 - och 2-våningshus. Materialet på fasaderna består främst av 
träpanel med något varierande färgsättning och utformning.  

Gemensamt för bostadsbebyggelsen i Lekaryd är verandor samt vita 
karmar och husknutar. 
 

 
 
 
 

 
 
Bild 16 och 17 Bebyggelsen har träfasad som i de flesta fall går i 
falurött, däremot finns det även en del bebyggelse i andra kulörer 
som i bilden till vänster.  
 
Vägarna i Lekaryd har en småskalig karaktär med grusbeläggning 
och en bredd på runt fem meter. Vägnätet är slingrande i 
ringstrukturer som går i riktning med åsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 18 och 19 Det slingrande vägnätet visas till höger och till 
vänster syns åsens riktning i vägnätet med lutning åt öster.  
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5.4 Lekaryds narrativitet enligt en boende 
 
Under ett intervjutillfälle ställdes frågor till en man som bott i 
Lekaryd hela sitt liv. Syftet var att få en inblick i hur den boende såg 
på att bo och leva i Lekaryd och också koppla vilka fysiska element 
i orten som hängde ihop med den intervjuades uppfattning. Den 
boendes perspektiv är viktigt eftersom narrativitet skiftar beroende 
på perspektivet. De som bor i ett landskap kan se på det på ett annat 
sätt än de som besöker det. (Potteiger och Purinton, 1998) 
 
Den intervjuade hade tagit över gården från sina föräldrar och varit 
lantbrukare fram till 1998. Att Lekaryd användes för både boende 
och arbetsplats påverkade mycket av hur den intervjuade såg på 
landskapet. Han förklarade att han gillade att röra sig i naturen och 
att arbeta med jordbruk gjorde att mycket av hans tid spenderades 
utomhus i landskapet. Bland annat använde han skogsmarkerna i 
närområdet för jakt. Andra fritidsysselsättningar som finns  
tillgängligt i Lekaryd, som golf och skidåkning, utnyttjade han 
mycket lite, hans barn åkte skidor ibland. En viktig användning  av 
landskapet enligt den intervjuade var de hästhagar som finns. Många 
av gårdarna har idag hästar och det kommer även att öppna en 
hästgård med stall inom kort.  
 
På frågan om det enligt honom finns någon speciell byggnad eller 
annat i miljön som är typiskt för Lekaryd var svaret att de historiska 
byggnaderna som exempelvis sockenstugan och kyrkan är viktiga, 
men för honom var även hans egna fastighet en viktig del av det 
som bygger upp hans bild av Lekaryd. Historien bakom hans egna 
gård kunde han väl, men av Lekaryds historia kunde han förövrigt 
mycket lite om enligt honom själv.  
 
De förändringar under tiderna som den intervjuade sett var främst i 

de människor som bor i byn. Det har kommit många nya ansikten 
vilket var roligt enligt honom. Andra viktiga förändringar skedde 
under generationsskiftena med nya personer som hade hand om 
gårdarna. 
 
Den intervjuade var positiv till förändring i Lekaryd. Han visste att 
det var många i byn som inte delade hans åsikter, men allt kan inte 
alltid vara så som det har varit enligt honom. Vid förändringen var 
det emellertid viktigt att bevara Lekaryds karaktär och att 
nybyggnationen därmed gick till på rätt sätt. Lekaryd ska alltid vara 
landsbygd enligt den intervjuade. 
 
Den intervjuade var mycket positivt inställd till Lekaryd. Den 
positiva inställningen handlade mycket om  naturen och hans 
tidigare sysselsättning med gården. Att Lekaryd ligger nära både 
Växjö och Alvesta var en klar kvalitet och han såg ingen anledning 
alls till att flytta därifrån. Lekaryd har allt han kunde önska. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild X Det är många av de boende i Lekaryd som har hästhagar. 
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5.5 Lekaryds narrativitet 
 
Narrativitet handlar både om naturliga och mänskliga faktorer som 
har skapat landskapet. (Potteiger och Purinton, 1998) Spåren från 
hur människor har använt Lekaryd genom tiderna är en viktig del av 
det som bygger upp Lekaryds narrativitet. Landskapet har inte 
förändrats på mycket länge, vilket har skapat en narrativitet som är  
starkt socialt accepterad.  
 
Det som är av riksintresse med vägnät, bebyggelselägen och det 
öppna landskapet med kyrkan mitt i byn ska inte påverkas negativt 
med den nya planen. Jordbruket har format Lekaryd och är även 
idag en viktig del av det som gör Lekaryd attraktivt. Därför ska inte 
den nytillkomna bebyggelsen hindra att jordbruket kan utföra sin 
verksamhet och därmed ska den inte heller ta jordbruksmark i 
anspråk. Det kan komma en dag då jordbruket inte längre är lönsamt 
i Lekaryd och gårdarna kan komma att lägga ner. Då är det ändå 
viktigt att landskapet behålls öppet och inte växer igen så den 
historiska karaktären med narrativitet inte tar skada.  
 
Inventeringen och landskapsanalysen uppmärksammade många av 
de naturliga faktorer som har format landskapet. Åsen skapar tydlig 
riktning tillsammans med vägnätet vilket har skapat en 
karaktäristisk gaturum med slingrande vägnät.  
 
Bebyggelse som har kommit till under 2000-talet var starkt 
inspirerat av den äldre bebyggelsen. Även den nya planen bör ge 
krav på att bebyggelsen ska ta inspiration från den som redan finns 
med träpanel med röd kulör och vita detaljer. Att bo i Lekaryd 
betyder att vara en del av byn och då även vilja ha ett hus som ser ut 
att höra hemma där.  
 
Hästar är en viktig del av Lekaryds narrativitet då det är många som 

har hästhagar. Hästarna är både en del av fritidsysselsättningen  för 
boende och karaktäristiskt för de som passerar eftersom de ser 
hästarna som går i hagarna. Då det även ska starta ett häststall kan 
denna del av narrativiteten bli än starkare. De riktlinjer som finns att 
nybyggnation inte ska finnas nära hästverksamhet bör i detta fall 
inte appliceras på grund av att det är en stor del av Lekaryd som inte 
bör försvinna.  
 
Nedan finns några riktlinjer för bebyggelse i Lekaryd: 
 
Placering 
Den första frågan är om Lekaryd överhuvudtaget ska utvecklas med 
ny bebyggelse då narrativiteten som finns är viktig att bevara. 
Lekaryds nuvararande narrativitet är viktig för många, både för de 
som bor inom Lekaryd och de som bor i närheten som exempelvis  i 
Alvesta tätort, riksintresset bevisar att Lekaryd är bevarandevärt. 
Därmed ska narrativiteten i Lekaryd behållas i så stor grad som 
möjligt. Det kommer att bli en viss utveckling  i och med att en plan 
genomförs som skapar en skiftning i narrativiteten, men så länge det 
går att läsa narrativiteten i landskapet efter planens genomförande 
och landskapet inte tar skada av den nya bebyggelsen är byggnation 
i Lekaryd möjlig.  
 
Var den nya bebyggelsen placeras har också en stor betydelse vid 
planeringen då det kommer att påverka den  narrativitet som finns 
och också hur stor förändringen kommer att bli. Om bebyggelse 
placeras i det öppna landskapet, exempelvis på hagmark, kommer 
det krävas större krav på att bebyggelsen har en karaktär som passar 
in och som tar stor hänsyn till det som finns tidigare. Däremot om 
bebyggelsen placeras i de mer bevuxna områdena och om vegetation 
kan sparas mellan den gamla bebyggelsen och den nya behöver inte 
bestämmelserna vara lika höga vad gäller utformningen då den 
kommer att bli avskärmad från den historiska miljön.  
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Det bedöms finnas tre möjliga placeringar av den nya bebyggelsen i 
Lekaryd. Den första finns i norr i ett skogsområde som inte har 
direkt värdefull miljö eller kulturminnen att ta hänsyn till. Samma 
gäller för område två. Det tredje alternativet består av hagmark som 
ligger i det öppna landskapet. Jordbruksmarken ska lämnas orörd, 
men hagmark är möjlig för byggnation. Positivt med byggnation i 
alternativ ett eller två är att den nya bebyggelsen inte kommer att 
synas i det öppna landskapet, men de boende kommer heller inte 
kunna utnyttja utsikten om vegetationen bevaras.
 
 
 

Bevarandevärt 
De fysiska objekt som finns i landskapet som är ett medel att berätta 
berättelsen i Lekaryd ska bevaras i största möjliga mån. Detta är 
bland annat gärdsgårdar, men terrängen är också ett viktigt element 
som bör bevaras och undvikas bli förstörd. Så mycket som möjligt 
av vegetationen med träd ska finnas kvar efter planens 
genomförande. Möjlig lösning är en som liknar den som i 
referensområdet Kaptenstädan där en q-bestämmelse beskriver att 
naturen ska bevaras. 
 
Utformning 
Utformningen på bebyggelse och vägnät är en av de viktigaste 
delarna vad gäller påverkan på narrativiteten. Genom att skapa ett 
vägnät som passar in terrängen och ge den en lämplig vägbredd och 
karaktär med grusbeläggning kan den nya vägen bli en del av 
berättelsen om de gamla strukturerna. Lekaryds vägnät är naturligt 
slingrande vilket skapar en liten rumskala där det finns vegetation. 
På nästa sida finns en enkel illustration på hur vägnät tillsammans 
med bebyggelse kan komma att se ut. Vägnätet har en ringstruktur 
mellan två befintliga vägar som stämmer överens med de 
vägstrukturer som finns idag. Vändplan har undvikits vilket skapar 
stora tråkiga ytor av grus. De många svängarna skapar en liten 
rumsskala likt den som finns på andra platser i Lekaryd.  
 
Bebyggelsen är placerad i tre grupper vilket ska likna de 
bygrupperingar som finns i Lekaryd. Vegetation skärmar av de tre 
grupperingarna med varandra. Förslaget har 18 fastigheter med 
tomter på 3-4000 kvadratmeter. Tomterna är stora för att det ska 
kännas av att det är på landet de bor. Fastigheterna är långsmala 
vilket ska skapa en småskalig karaktär intill byvägen, men ändå vara 
stor bakom huset.  
 

2 

3 

1 
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Bild X Illustration 
Skala 1:5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utformningen av vägnätet skapar ett  
småskaligt gaturum med begränsad 
utblick. Bebyggelsen ligger i mindre 
grupper likt den övriga bebyggelsen 
I Lekaryd.  
  

2 
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Bebyggelsekaraktär 
Till stor del kan bebyggelsekaraktären regleras genom 
planbestämmelser. Även gestaltningsprogram kan vara nyttigt för att 
ge inspiration till exploatören. Även i exploateringsavtal kan  en 
överenskommelse ske om utformningen av bebyggelsen.  
 
Genomförande 
För att narrativiteten ska kunna bevaras krävs att planen genomförs 
på ett korrekt vis utan att värdefull natur- eller kulturmiljö förstörs. 
Då vägnätet är smalt kan det skapa problem under planens 
genomförande med lastbilar som måste köra på vägarna. Hur detta 
ska lösas måste beskrivas i genomförandebeskrivningen. Naturen i 
området ska inte skadas vid genomförandet vilket skapar krav på att 
planförfattaren tar upp frågan om genomförande tidigt. Möjliga 
lösningar är att skapa en skötselplan som som plankartan kan 
referera stycken från. En annan viktig fråga är huvudmannaskap då 
det kan bli aktuellt att skapa en samfällighet för vägen.  
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6. SLUTSATS  
Detta arbete har undersökt hur landskapets narrativitet kan hanteras i 
den svenska detaljplaneringen och hur teorin kan appliceras vid en 
detaljplan i Lekaryd i Alvesta kommun.  
 
Vad är ett landskaps narrativitet ?  
Landskapets narrativitet består av de naturliga och mänskliga 
faktorer som formar landskapet och som berättar landskapets 
process genom tiden. Narrativitet i landskap består till en del av 
berättelsen och de medel som tas för att förmedla den, men även av 
individers bakgrund och erfarenheter. Detta gör att alla människor 
tolkar landskap olika, det är emellertid alltid den socialt accepterade 
narrativiteten som människor utgår ifrån när de läser narrativitet i 
landskap.  
 
Hur kan ett landskaps narrativitet hanteras i detaljplanering?  
Att arbeta med ett landskaps narrativitet i detaljplanering handlar 
om att förstå platsens tidigare process och därefter ta ett beslut om 
vilken riktning narrativiteten ska gå i framtiden. Eftersom en 
detaljplans genomförande påverkar narrativiteten i landskapet är det 
av stor vikt att förstå vilka konsekvenser planen får. Genom 
utformning av planen kan planeraren till stor del påverka vilken 
narrativitet som är möjlig att utveckla på platsen. Det handlar om att 
utforma vägnät och kvarterstrukturer som går samman med den 
narrativitet som planen eftersträvar, samt att använda 
planbestämmelser som kan hjälpa planens syfte att nå en viss 
narrativitet. I många fall är även genomförandefrågor en viktig del 
av planerandet för att narrativiteten inte ska påverkas negativt. 
Genom att styra planens genomförande kan planeraren bevara de 
befintliga element i landskapet som bygger upp den nuvarande 
narrativiteten.  
 
 

Vilken betydelse på landskapets narrativitet har detaljeringsgrad på 
planer?  
Narrativitet i landskap kan ha olika grader öppenhet, där en öppen 
narrativitet gör det möjligt för fler tolkningar av landskapet. Genom 
detaljplanens planbestämmelser styr planeraren vilken utveckling 
som är möjlig inom planområdet. Ju högre detaljeringsgrad, desto 
mer begränsad bli byggherren att utveckla området så som den vill. 
Det kan exempelvis handla om att bevara särskilt värdefull natur 
eller att bebyggelse ska överensstämma med den i närmiljön. En 
viss problematik finns emelletid att endast genom planbestämmelser 
kunna styra narratviteten i landskap eftersom detaljeringsgraden 
måste vara befogad i planens syfte och platsens förutsättningar. Med 
detta som grund är det även viktigt att använda andra styrmedel för 
att nå en viss narrativitet, exempelvis exploateringsavtal och 
skötselplan.  
 
Hur kan landskapets narrativitet hanteras vid detaljplanering av 
området Lekaryd i Alvesta kommun?  
Eftersom landskapet med kulturmiljö är av riksintresse i Lekaryd är 
det av stor vikt att den nuvarande narrativiteten bevaras då en 
detaljplan tas fram i området. Var ny bebyggelse ska ligga är en 
viktig fråga eftersom placeringen kommer att påverka hur stor 
inverkan den nya bebyggelsen får på narrativiteten. Om bebyggelsen 
placeras i det öppna landskapet kommer narrativiteten att påverkas 
mer än om den placeras avskild från kulturmiljön i de mer bevuxna 
delarna. Dessutom är utformningen av planen en viktig del som 
påverkar vilken karaktär området kommer att få. Genom att ta 
inspiration från omgivningen i Lekaryd kan de nya strukturerna 
passa in med de äldre och bli en del av Lekaryds nuvarande 
narrativitet. 
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BILAGA 1 Intervju med tjänstemän från Alvesta kommun 
Elinor Bjärnborg och Magnus Wigren 
 
- Vad är det som gör att frågor om detaljeringsgrad ses som 
problematiska för er? 
Det är främst att försöka hitta den nivå som är den rätta för det 
specifika fallet. När bestämmelser ska finnas måste det vara 
motiverat. Byggherrar tycker ofta inte att det är någon mening med 
planbestämmelser, utan vill ha så låg detaljeringsgrad som möjligt. 
Det är sällan att de större byggherrarna i kommunen är positivt 
ställda till de detaljplaner som tas fram. Byggherrar vill kunna 
bygga så snart som möjligt och vill gärna ha innehållet i planen 
muntligt, där de säger att de ska göra så som kommunen vill. Men 
de förstår inte att detaljplanen ska gälla länge och kan finnas kvar 
under en längre tid än när de själva är byggherrar för området. 
 
- Har byggherrarna ingen förståelse alls för era ställningstaganden 
om detaljeringsgrad? 
De har en viss förståelse, när vi har motiverat detaljeringsgraden och 
förklarat hur det ligger till. Men om byggherren endast läser 
plankartan förstår de inte varför vissa bestämmelser finns med. 
 
- Hur ser byggnadsnämnden i kommunen på frågor om 
detaljeringsgrad? 
Det som inte får glömmas bort är att de som sitter i nämnden är 
lekmän. Nämnden vill ha till byggnation och utveckla samhället för 
att få nya skattebetalare. När vi arbetar med en plan är det därför 
viktigt att vi motiverar våra val på ett bra sätt så att de köper de. 
Nämnden vill ha så låg detaljeringsgrad som möjligt till förmån för 
byggherren. Har aldrig varit med om att nämnden anser att en 
detaljeringsgrad är för låg och att de vill lägga till bestämmelser. 
 

- Hur går det till när ni bestämmer detaljeringsgrad i en plan? 
Det främsta är att först ta fram planens förutsättningar och vad som 
är viktigt att arbeta med i planområdet. Sedan är frågan om det är 
genom detaljplanens bestämmelser som frågan kan lösas, eller om 
det är något som kan arbetas in i köpe- eller exploateringsavtal. 
Exempelvis om det är gestaltning som ska bestämmas kan det 
skrivas in i avtalen att intensionerna i gestaltningsprogrammet ska 
följas. 
 
- Finns det något exempel i kommunen där problematiken med 
detaljeringsgraden i en plan har varit extra framhävande? 
Ett ganska nyligen exempel är Kaptenstädan där de olika parterna 
inte kunde komma överens om den rätta nivån i planen. Från 
kommunens sida ansågs det viktigt att karaktären av den kyrkmiljö 
som området ligger i behölls. Bestämmelser om ganska låga 
takvinklar arbetades in i planen för att det skulle passa in i miljön. 
Detta såg inte det lokala bostadsbolaget någon vikt i och ville inte 
binda upp sig att bli tvingade att behöva följa. Men planen gick 
igenom och är nu laga kraft. 
 
- Har ni några andra tankegångar angående detaljeringsgrad som 
ni har tänkt på och vill föra fram? 
Det är nog främst att vi från kommunens sida vill inte ha för  
detaljerade detaljplaner överlag. Vid byggnation krockar 
bestämmelser med de ideér som arkitekten har. Om vi styr för 
mycket kan det bli så illa att tillägg får göras på detaljplanen och ta 
bort vissa bestämmelser. Eftersom kommunen har ganska gott om 
mark har vi råd att vara lite liberala med den och hålla nere 
bestämmelserna. 
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BILAGA 2 Intervju boende i Lekaryd 
 
-Hur länge har du bott i Lekaryd? 
Jag har bott i  mitt födelsehem här i Lekaryd hela mitt liv i över 45 
år. Jag tog över gården från mina föräldrar och har varit lantbrukare 
fram till 1998. Jag ska flytta från detta huset snart och flytta till ett 
hus 400 meter öster om det hus jag bor i idag.  
 
-Vad är det med Lekaryd som har gjort att du har valt att bo kvar 
här hela livet? 
Till stor del har det varit på grund av att jag har haft arbetet med 
gården. Jag gillar att bo på landet, och eftersom det är så nära till 
både Alvesta och Växjö får jag det bästa av båda världar. Finns det 
någon anledning alls att flytta härifrån? Jag tror inte det. Kanske jag 
är hemmablind, men Lekaryd är enligt mig den bästa boplatsen.  
 
-Vad använder du Lekaryds miljöer till? Endast för arbete eller på 
fritiden också? 
Eftersom jag har haft gården så länge har det varit en stor del av det 
jag gör i Lekaryd. Jag gillar att röra mig i naturen och med skogen 
så nära är det lätt att ta sig dit. Arbete och fritid går hand i hand ofta, 
jag jagar en del i skogarna. Hanaslövsbacken har det varit dåligt 
med att utnyttja med skidåkning, det är främst nu när jag har barn 
som det har hänt att vi har stuckit dit. De andra som bor i närheten 
åker en hel del och även golf är en fritidssysselsättning som är 
vanlig med golfbanan nära.  
 
-Hur vill du att Lekaryd ska utvecklas i framtiden? Hur ser du på 
planerna som kommunen har att bygga nya bostäder i området? 
Jag är inte alls främmande till att utveckla Lekaryd. Det kan inte 
alltid vara så som det har varit. Bara kommunen gör det på ett 
ordentligt och rätt sätt och inte förstör Lekaryds karaktär. Lekaryd 
 
 

ska alltid vara landsbygd. Det är många i Lekaryd som är negativt 
inställda till kommunens planer.  
 
-Under de år som du har bott i Lekaryd, har du sett någon 
förändring i landskapet eller människorna som bor där? 
En stor förändring skedde under generationsskiftet då jag också tog 
över gården från mina föräldrar och nu är det dags för ytterligare ett 
generationsskifte. Här tror jag att jag är hemmablind och inte ser 
förändringen. Men det kan vara de små sakerna som att notera 
barnvagnar som jag inte har sett tidigare. En förändring har varit att 
många nya har flyttat till Lekaryd de senaste åren med  nya ansikten 
i nästan varje hus. Det är roligt att människor vill flytta hit.  
 
-Finns det någon speciell byggnad eller något i miljön som du anser 
är typiskt för Lekaryd? 
Den gamla skolan som är en tegelbyggnad en bit härifrån är riktigt 
fin. Sedan finns ju alltid sockenstugan som varit en viktig byggnad. 
Kyrkan är viktig i varje by, likaså i Lekaryd. Det är alltid roligt att 
kyrkan kan finnas kvar och deras verksamhet utvecklas, även om jag 
själv inte är en stor del av verksamheten. Med det hus som jag 
flyttar ifrån ingår även den första arkitektritade ladugården från 
1921-22. Idag har den tyvärr förfallit lite men de som ska flytta in 
efter det jag flyttat har planer på att starta upp verksamhet i 
byggnaden igen med en hästgård. Det finns gott om hästhagar i 
Lekaryd men vi har inget direkt stall för dem. Av Lekaryds historia 
kan jag förövrigt lite om. Det har inte varit mitt intresse att fördjupa 
mig i det, det finns andra här i byn som kan det betydligt bättre än 
mig.  
 
 
 
 


