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Förord 

Denna rapport ingår i ett avslutande moment i samhällsbyggnadsprogrammet, och har utarbetats 

under hösten 2011 vid Luleå tekniska universitet. Jag skulle vilja rikta ett stort värmande tack 

till alla på Pireva, miljö och byggkontoret och alla andra människor som har gjort den här 

rapporten möjlig. Jag vill tacka min handledare Fredrik Bellander under arbetets gång och varit 

ett bra stöd. Min familj och vänner som har hjälp och stöttat mig i mitt arbete.  

 

Piteå 

November 2011 

Johanna Öhman 
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Sammanfattning 

Som en del i utbildningen Samhällsbyggnad på Luleå tekniska universitet ingår det att göra ett 

examensarbete som har relevans till utbildningen. Rapporten omfattar 7,5 högskolepoäng av 

hela utbildningens 120 högskolepoäng. Arbetet med att belysa situationen görs med hjälp av 

GIS-programvara. 

Rapporten belyser viktig miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av vatten- och 

avloppsförsörjningen i Piteå kommun. Ett antal områden med samlad bebyggelse och 

varierande grad av fritidshus, enskilda eller samfällda VA-lösningar ingår därför i en VA-

utredning. Denna rapport behandlar dock endast ett område Hemlunda. 
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Förklaringar 

LTU  Luleå tekniska universitet 

VFU  Verksamhetsförlagd utbildning 

PBL  Plan- och bygglagen  

VA  Vatten och avlopp 

BDT-Vatten   Bad- disk- och tvättvatten 

GIS  Geografiskt informationssystem 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

På flera platser i Piteå kommun pågår en omvandling av fritidshus till åretruntbostäder. Antalet 

helårsboende i områden avsedda för fritidsboende ökar i tätortsnära områden längs älven och 

vid kusten. Omvandlingsområden uppfyller sällan kravet som ställs på hållbar VA-lösning. 

Syftet är att skapa ett underlag för att planera VA-situationen i bebyggelseområden utanför 

kommunalt verksamhetsområde (se bilaga 1 för verksamhetsområdet). Detta genom att ta fram 

en metod som redovisar viktiga frågor i arbetet för vatten- och avloppsförsörjning med hjälp av 

ett GIS-program inom Piteå kommun.  

1.2 Mål 

Målet var att prova/skapa en metod för att med hjälp av GIS underlätta framtida utredningar. 

1.3 Metod 

Jag och mina handledare började diskutera och gjorde ett GIS-underlag för VA-plan i Piteå 

kommun för mitt examensarbete. Jag följde med ut en eftermiddag i fält för att se hur en 

inventering av vatten och avlopp fungerar i verkligheten samt att få mer kunskaper inom ämnet. 

Olika materialet sammanställdes av svaren från inventering och enkät i ett Excel-program. 

Jag förtydligade namnen i texten så informationen skulle gå lättare att förstå samt att koppla 

ihop i ett GIS -program. Jag har använt mig utav inventering och enkät som material för att 

kunna skapa olika lager i GIS-program för att kunna använda informationen och skapa olika 

lager och punkter på kartan. Sedan arbetade jag fram en mall inom området Hemlunda som 

ligger i Piteå kommun. Mallen ska lyfta fram viktiga frågor samt vara tydliga färger, symboler 

och former på kartan.  

1.4 Avgränsningar 

Den här rapporten handlar om VA-situationen i bebyggelseområden utanför kommunalt 

verksamhetsområde inom Piteås kommun. Jag kommer att begränsar mig till ett 

bebyggelseområde utanför kommunalt verksamhetsområde till området Hemlunda. 
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2 Bakgrund 

2.1 Fakta om Piteå kommun 

Piteå ligger vid Bottenvikens kust ungefär 10 mil söder 

om polcirkeln. Det bor cirka 41 000 människor i 

kommunen. Piteå kommun ligger i Norrbottens län och 

grannkommuner är Luleå, Älvsbyn, Arvidsjaur och 

Skellefteå. Det finns 550 öar i Piteå skärgård där man 

kan uppleva skärgårdsmiljön t.ex. med hjälp av segelbåt, 

motorbåt, långfärdsskridskor, skidor och snöskoter. Pite 

Havsbad är en av norra Europas största anläggningar för 

turism och konferenser. 

Figur 1 Visar var Piteå kommun ligger i Sverige. 

2.1.1 Hemlunda och Svensbyfjärden 

I Hemlunda finns det ungefär 160 fastigheter. Många fastighetsägare gör om sina sommarstugor 

till åretombostäder på Hemlunda. Området är ca 100 hektar stort till ytan och terrängen är 

relativt flack, marken består av isälvssediment och präglas av både skog och åkermark/ängar. I 

sydvästra delen av området finns fem tjärnar och en badplats som heter Stordjupviken med i 

folkmun kallas för ”Pottan”.  

 

Figur 2 Områdesbeskrivning runt Hemlund. 

Piteå älv rinner upp vid fjället Sulitelma och fortsätter mot havet igenom sjöarna Pieskehaure, 

Tjeggelvas och Vuolvojaure, passerar samhället Älvsbyn. Väster om Piteå flyter den ut i 

Svenbyfjärden för att slutligen rinna ut i Bottenhavet vid Pite havsbad. Piteå kommuns  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hektar
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huvudvattentäkt är en ytvattentäkt belägen i Svensbyfjärden. Vattentäkten upprättades 1968 och 

har allt sedan dess inget skyddsområde. Ytvattentäkten utsätts dagligen för ett flertal risker som 

kan påverka råvattenkvalitén. Piteå kommun har beslutat att upprätta ett vattenskyddsområde 

för Svensbyfjärdens vattentäkt. Ett förslag skall lämnas in till granskning till länsstyrelsen år 

2013. 

2.2 Vatten och avlopp 

2.2.1 Vatten- och avloppshistoria  

VA-ledningsnätet började uppdateras på 1950-talet i Piteå kommun. Åren mellan 1950 och 

1970 skedde den största utbyggnaden av spillvatten, dagvatten och vattenledningsnätet i 

kommunen. Idag rustas och förnyas av befintligt ledningsnät.  

2.2.2 Kommunala VA-anläggningar 

Piteå kommun har i dag 35 014 personer som är anslutna på något sätt till kommunens 

avloppsledningsnät, vilket motsvarar 86 % av alla kommunens invånare. 2 686 hushåll har 

enskilda avloppsanläggningar i sin fastighet i kommunen. Har fastigheten inte tillgång till 

kommunalt avloppsnät måste fastighetsägaren ordna någon form av enskild avloppsanläggning.
 
 

Till kommunens allmänna vattenledningsnät är 37 444 personer anslutna, vilket motsvarar 92 % 

av kommunens alla invånare. 

I Piteå kommun finns 17 avloppsreningsverk och en reningsanläggning för oljeförorenat vatten. 

Avloppsledningsnätets totala längd är 48 mil och inom ledningsnätet finns 96 stycken 

avloppspumpstationer. Spillvatten är 

avloppsvatten som kommer från fastighetens 

toalett, dusch, disk, och tvätt. Dagvatten är 

regnvatten, smältvatten som kommer 

exempelvis från vägar och hustak, som rinner 

ner i diken eller ledningar och sedan rinner ut 

sjöar eller leds till avloppsreningsverket. 

 

Sandholmens reningsverk som ligger i Hortlax 

är kommunens största avloppsreningsverk och 

det tar i emot externt slam från mindre 

reningsverk och enskilda avloppsanläggningar. 

Avloppsreningsverken är byggda för att kunna ta emot avloppsvatten från bad och dusch, 

toaletter, disk- och tvättmaskiner där vattnet innehåller organiskt material, fosfor och kväve. 

Reningsverken renar vattnet innan det släpps ut i naturen igen. De fastigheter som är anslutna 

till det kommunala avloppsnätets avloppssystem leds direkt till kommunens reningsverk. 

Vattenverket är den största livsmedelsproducenten i kommunen och där produceras 10 000 

ton vatten varje dygn.  

Figur 3 Sandholmens reningsverk. 
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Kommunen har nio dricksvattenverk, fyra högreservoarer, 

åtta tryckstegringsstationer och två industrivattenverk.
 

Kommunens största vattenverk tar sitt vatten från 

Svensbyfjärden som är vattentäkt. Vattenledningsnätets längd 

i Piteå är 64 mil. 

2.2.3 Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

innebär ett avgränsat område som ska få vatten- och 

avloppsförsörjningen genom Piteås kommunala VA-anläggningar. Inom verksamhetsområdet 

gäller vattentjänstlagen (lagen om vattentjänster 2006:412). Lagen reglerar förhållandet mellan 

VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. VA-huvudman och 

fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige bestämmer 

verksamhetsområdets gränser och vilka fastigheter som ingår.   

2.2.4 Fastighet inom och utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

VA-huvudmannen har skyldighet att se till att alla fastigheter inom ett verksamhetsområde har 

en fungerande vatten- och avloppsförsörjning. I ett verksamhetsområde har fastighetsägare inte 

möjlighet att själv välja om fastighetens vatten- och avloppsförsörjning sker via kommunala 

VA-anläggningen eller enskilda VA-anläggningar. Fastighetsägaren är skyldig att betala 

avgifter inom ett verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjningen. 

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter och vilka bestämmelser som gäller genom en VA-

taxa. 

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten 

och avlopp. Fastigheter utanför ett verksamhetsområde för VA måste anlägga någon form av 

enskilda VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning. Sedan 

1960-talet är det olagligt med vattentoalett som är ansluten till bara en slamavskiljare utan 

efterföljande rening. Det finns olika alternativ vid enskilda avlopp. Vanligast i Piteå är sluten 

tank eller slamavskiljare följt av infiltration i mark.  

2.2.5 Vatten och avlopps-plan och tidsplan 

Piteå kommun har börjat se över VA-situationen i bebyggelseområden utanför kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp och har försökt hitta en effektiv VA-planering på ett 

miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. 

En arbetsgrupp bildades för VA-utredningen som består av miljö- och byggkontoret och Pireva. 

Styrgruppen har gemensamt tagit beslut om projektets målsättningar, riktlinjer och tidplan (se 

Bilaga 2 för att se tidsplanen för projektet). För att få en rimlig storlek på projektet föreslås den 

geografiska avgränsningen för områdesutredningarna bestämmas utifrån det två kriterierna som 

är närhet till Ursvikens råvattentäkt samt omvandlingsområden. 

 

Figur 4 Tömning av brunn. 
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Projektmål: 

 

1. Ställningstagande angående gräns för kommunalt VA-verksamhetsområde för ett antal 

områden, med översiktlig tidplan för eventuell utbyggnad. 

2. Riktlinjer och information gällande VA-lösningar utanför verksamhetsområdet, 

framförallt för områden som enligt planen skall ingå i verksamhetsområdet på sikt. 

3. Strukturer och riktlinjer för fortlöpande VA-planering inom Piteå kommun efter avslutat 

projekt. 

Riktlinjer: 

 God hälsa (risk för förorening av vattentäkt från t ex enskilda avlopp, 

grundvattenkvalitet). 

 God miljö (recipients känslighet, status/kvalitet på befintliga avloppsanläggningar, 

förutsättningar för enskilda/gemensamhetsanläggningar). 

 Attraktivt boende (andra områdesplaner, andel fritidshus/permanentboende, 

befolkningstrend för området). 

Områden inom Piteå kommun som är med i projektet är Fårön, Nötön, Renön, Långskatan, 

Durrudden/Ön, Näsudden/Berget, Norra Vitsand, Hemlunda, Guldkusten, Pitsund, Högsböle, 

N:a Stenarmen. Området som jag har studerat närmare är Hemlunda. 

2.2.6 Enkät 

En enkät har skickats ut till berörda fastigheter med frågor som handlar om vatten och avlopp. 

Enkäten gav en bild om VA-situationen i det berörda området. Fastighetsägaren har kunnat 

svara på nätet samt i pappersform på enkäten (se bilaga 5). 

2.2.7 Inventering 

Två tjänstemän har varit under våren, sommaren och hösten ute i fält och inventerat brunnar 

och avlopp till de fastigheter som har fått enkäten. Det de har inventerarat är skicket på brunnar, 

slamavskiljare, slutna tankar. De har också tagit fotografier på reningsanläggningen och 

fastigheten. Men hjälp av en mobiltelefon har de kunnat markera ut koordinater på 

reningsanläggningen som kommer att användas i ett GIS-program för att redovisa på en karta 

var anläggningar ligger. Det ger ett komplement till enkäten. 

2.2.8 Reningsalternativ för avloppsvatten 

Infiltration används för rening av urinavlastat avloppsvatten eller BDT-vatten. I en 

infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids 

via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager. Marken måste vara 

tillräckligt genomsläpplig och ha förmåga att transportera bort vattnet så att grundvattenytan 

under anläggningen inte höjs till en för hög nivå. Jorden får inte vara för grovkornig eftersom 

vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet.  
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Figur 5 Visar hur en infiltrationsanläggning ser ut. 

Till sluten tank leds spillvattnet från husets toaletter. Tanken töms av kommunen. Detta 

kompletteras vanligast med markinfiltration av BDT. Slamavskiljaren är en sorts förbehandling 

för rening av avloppsvatten. 

 

Figur 6 Visar hur en sluten tank ser ut. 

Vilken avloppslösning fastighetsägaren än väljer förutom sluten tank för avloppet måste det 

finnas någon form av slamavskiljning. Grövre partiklar i avloppsvattnet fastnar i 

slamavskiljaren så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Den vanligaste slamavskiljaren i 

Sverige är trekammarbrunnen som består av tre kammare. Det finns också slamavskiljare med 

en eller två kammare. 
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Figur 7 Visar hur en slamavskiljare ser ut. 

2.3 Geografiskt informationssystem 

ArcGIS är ett koncept med GIS-programvaror (exempelvis ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe och 

ArcScene) från leverantören ESRI. ArcGIS är ett program som hanterar geografiskt 

informationssystem som möjliggör behandling, presentation och distribution av geografiska 

data. 

 

Figur 8 Samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information på karta. 

Med programmet ArcMap kan man samla det in lagerdata, analysera och presentera 

lägesbunden information på kartor. Programmet är en kombination av kartor och 

tabellinformation (databaser) som lagras och hanteras i datorn. Kartor som lagras i datorn 

http://130.237.186.247:8080/GIS.ashx
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=ESRI&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/GIS
http://sv.wikipedia.org/wiki/GIS
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öppnar möjligheter för analyser i olika sikt och få en geografisk spridning och knyta tabelldata 

till olika föremål på en karta. 

Kartinformationen i ArcMap-program läggs i olika skikt där varje skikt representerar ett tema 

som vägar, vatten, städer eller fastigheter och avlopp. Informationsskikten kan beskrivas som 

en elektronisk karta som lagrade i datorn.  

2.4 Lagstiftningskrav 

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som ska vara utförda till året 2020. 

Vattentjänstlagens mål är att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp samordnas i ett större 

sammanhang. Uppgiften för kommunfullmäktige är att bestämma verksamhetsområde där 

vattentjänsterna behöver samordnas genom en allmän anläggning i kommunen.    

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling som handlar 

om att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. Enligt miljöbalkens 9 kap 7 § skall 

avloppsvatten avledas och renas eller på något annat sätt tas hand 

om så människors hälsa eller miljö inte kommer blir drabbad.  

Plan- och bygglagen PBL innebär bestämmelser om planläggning 

av mark, vatten och byggnader. PBL innehåller bestämmelser för 

alla kommuner, som ska upprätta en översiktsplan för hela 

kommunen. Enligt PBL ska man vid planering och planläggning 

ta hänsyn till god hälsa, föroreningsminimering samt 

resurshushållning och kretsloppslösningar. 

Vattendirektivet eller ramdirektivet för vatten antogs av alla 

medlemsländer i EU år 2000. Vattendirektivet eller ramdirektivet 

gäller för europeiska vatten som omfattar sjöar, vattendrag, 

kustvatten och grundvatten men dock inte hav.  

Det betyder en helhetssyn samt ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra vattnet i 

Europa. Bottenvikens vattendistrikt har tagit fram en förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram samt en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96versiktsplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Insj%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattendrag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundvatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hav
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3 Resultat 

3.1 Materialsamanställning 

Jag började dela in materialet i olika kategorier för att lättare kunna söka ut lämpliga frågor och 

få en bättre överblick över materialet. Materialet från inventeringen samlades in och 

bearbetades och användes som komplementet till enkätsvaren. En databas skapades med 

material från den samanställda enkäten, inventeringen, ECOS datasystem som sparas ner på en 

hårddisk för att kunna underlätta det pågående arbetet och i framtiden. 

Totalt är det 905 fastigheter som fick enkäten inom de berörda områdena. Alla utskickade 

enkäter fick ett unikt lösenord som hörde ihop med en viss fastighet. Lösenordet gör det möjligt 

att koppla ihop enkätsvaren med fastigheten på en karta med hjälp av koordinater. Enkätsvaren 

samlades in i en Excel-fil som arbetsmaterial med både fastighetsägarens svar samt de som ej 

svarat på enkäten. Tabellen nedan som visar några rader om min sammanställning. 

Hur används Fastigheten  Antal/Procent  

Åretrunt X% / X   

Fritidshus X% / X   

Ej svarat X% / X   

Totalt fastigheter X   

    

Är vatten indraget i bostaden    

Ja, sommarvatten X% / X   

Ja, åretruntvatten X% / X   

Nej X% / X   

Ej svarat på enkäten X% / X   

    

Typ av vattenanläggning    

Egen vattenbrunn X% / X   

Gemensam vattenbrunn fastighet/vattenförening X% / X   

Kommunalt vatten via vattenförening X% / X   

Ej svarat på enkäten X% / X   

    

Hur upplever du vattenkvalitén Bra Dålig 

Ingen 

åsikt 

Tillgång X% / X X% / X X% / X 

Smak X% / X X% / X X% / X 

Färg X% / X X% / X X% / X 

Tabell 1 Visar hur jag samanställde materialet. 

Mitt samanställda material importerades i ett GIS-program med olika lager för att lättare kunna 

studera frågor och skapa kartor. Med hjälp av programmet gick det lätt söka ut olika relevanta 

frågor, kunna se på en karta vars fastigheter, avlopp, brunnar och verksamhetsområde ligger. 

Här kommer punkterna jag jobbade i ett GIS-underlag för VA-plan i Piteå kommun. 
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 Permanentboende/Fritidshus 

 Befolkningsstatistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Visar befolkningsstatistik på Hemlunda. 

 Fastighetsägarens egen uppgift om boendeform  

Avlopp 

 Klassning av anläggning, Grön/Gul/Röd  

På miljö och byggnadskontoret har man för VA-planeringsprojekt tagit fram en mall för 

klassning av enskilda avlopp, se tabell 1. Avloppet kan bli indelat i tre färger grönt, gult och 

rött. Grönt enskilt avlopp är ett bra avlopp med godkänt tillstånd och man behöver inte göra 

någon åtgärd i dagsläget. Avloppet har liten miljöpåverkan. 

Vid Gult eller rött enskilt avlopp kan fastighetsägaren fundera på vilken förbättring som kan 

göras av anläggningen och ta hjälp av miljökontoret om frågor finns samt söka tillstånd hos 

miljönämnden. Det är viktigt med rening av avlopp för att förhindra att smitta sprids. Om 

orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det räcka med några klunkar av vatten för att 

bli riktigt sjuk.  

Jag började gå igenom olika färgerna efter klassningen utav enskilda avlopp, och tog till hjälp 

av ett GIS-program för att kunna söka ut vilka avlopp som skulle delas in efter lämplig färg 

efter de olika kvitteringarna. Informationen från enkäten, inventeringen och ECOS används 

som material. Resultatet av klassningen kan användas för att se olika områdens avlopp standard 

och få färgerna på en karta. 
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Grönt Gul Rött 

Slamavskiljare/2-3-

kammarbrunn ansluten till en 

fungerande infiltration eller 

markbädd anlagd 1990 eller 

senare 

Slamavskiljare/2-3 

kammarbrunn ansluten till 

infiltration eller markbädd 

anlagd före 1990  

Slamavskiljare (1-, 2- eller 

3-kammarbrunn) som 

saknar efterföljande rening. 

Minireningsverk som kan 

uppvisa skötselavtal/ 

kontrollplan kopplad till 

servicefirma 

Infiltration eller markbädd 

med dålig genomströmning 

Efter slamavskiljare leds 

avloppsvattnet till dike, å 

eller täckdike (ytligt) 

alternativt till dräneringsrör 

eller ”stenkista”  

Acceptabelt säkerhetsavstånd 

till dricksvattentäkt  

Sluten tank Anläggning utan giltigt 

tillstånd 

Tabell 2 Visar klassning av enskilt avlopp. 

Recipient 

 Vattenmyndighetens statusklassning och bedömda miljöproblem  

 Badplatser  

Vatten 

 Enskild brunn  

 Gemensam brunn  

 Kommunalt vatten via avtal Kommunalt verksamhetsområde  
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Figur 10 Visar vilka fastigheter som har kommunalt vatten eller egen brun. 

Vattenskydd och hälsorisker 

 Preliminärt vattenskyddsområde för Ursviken  

 Avstånd mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar  

Förutsättningar för lokala dricksvattenanläggningar 

 Fastighetsägarnas bedömning av kvalitet/kvantitet  

Förutsättningar för lokala avloppsanläggningar 

 Jordartskarta  
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Figur 11 Visar jordarter runt Piteå kommun. 

 Höjdkurvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Visar höjdkurvorna runt 

Hemlunda. 

 



Omvandlingsområde för vatten och avlopp i Piteås kommun Version 1.7 

   20 

 Fastighetsägarnas intresse 

 Behov av gemensam lösning enligt fastighetsägare  

Figur 13 Diagramet visar behov av gemensam lösning av va enligt fastighetsägarens svar i enkäten. 

 Befintligt ledningsnät  
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4 Diskussion och reflektioner 

Jag tycker att arbetet har gått till största del efter min planering. Jag stötte tidigt på problemet 

med att koppla samman information från enkät och inventering till ett GIS-program.  Jag har 

fått använda mina kunskaper och provat olika idéer för att kunna komma fram till en lösning 

hur man kan koppla ihop allt i ett GIS-program. Jag hade innan detta arbete inga direkta 

kunskaper inom VA-planering och vatten och avlopp och under tiden har jag lärt mig att det är 

väldigt viktigt med bra vatten- och avlopp för att undvika att naturen förorenas och så att 

medborgarna inte ska bli sjuka. 

Efter litteraturstudierna och samtal med min handledare har jag genom detta arbete fått en bra 

insikt i vad det egentligen handlar om och insett VA-planering är komplicerat. Den metod i 

projektet som man använt fanns inte dokumenterad sedan tidigare, så jag började arbetet med 

att samla in och sålla i materialet från enkät och inventering. Mitt arbete med rapporten har 

underlättats genom förarbete i form av förstudie där mycket av den kunskap jag hat fått genom 

alla tillmötesgående människor som har tagit sig tid och svarat på frågor och hjälpt mig vidare 

när jag har kört fast.  

Det känns väldigt spännande, roligt och inspirerande för mig som just tagit ett kliv in i 

branschen. Mitt arbete omfattar 7,5 högskolepoäng vilket gör rapporten relativt liten. När man 

arbetar med ett spännande ämne och engagerar sig i de uppkommer alltid nya frågor och man 

får lust att fördjupa sig i ämnet ännu mer. Därför har det varit svårt att skriva på ett 

övergripande sätt och få med alla viktiga delar. Jag hoppas att mitt examensarbete har blivit 

intressanta och lättlästa beskrivning som jag tänkte mig när jag började skriva. 
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