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Om CPS 

Problem och kunskapsområde 

Personskador, dvs olycksfall, våldsskador och självskador inklusive suicid, utgör ett 
omfattande folkhälsoproblem. Skador utgör en ledande dödsorsak i Sverige och flertalet 
andra utvecklade länder upp till ca 40-årsåldern. I Sverige skadas årligen ca 650 000 
personer så allvarligt i samband med olyckor och andra skadehändelser att de måste 
uppsöka akutsjukvård. Härtill kommer ungefär lika många som erhållit läkarvård för 
sina skador vid vårdcentraler, jourcentraler, specialistvården vid sjukhusen samt 
tandvården. Nästan 5000 avlider av sina skador. Av dessa är ca 3000 olycksfall och drygt 
1000 suicid (självmord). Varje år behöver ca 150 000 personer läggas in på sjukhus till 
följd av skador.  

Området personsäkerhet handlar således om skyddet av människors liv och hälsa. Det 
finns ett kärnområde kring oönskade händelser som olyckor och katastrofer, övergrepp 
och våld, samt suicid och självskadeproblematik. I vidare bemärkelse omfattar området 
även mer långsiktiga hälsokonsekvenser av exempelvis kemikalieexponering, 
klimatförändringar och smittspridning. Kunskapsområdet utvecklas i gränsytan mellan 
å ena sidan hälsovetenskaplig kompetens om den mänskliga organismens sårbarhet vid 
yttre påverkan och å andra sidan samhälls-, beteende- och teknikvetenskaplig 
kompetens kring de yttre hoten mot människors liv och hälsa och hur dessa förändras 
och kontrolleras i samhället. Skadeepidemiologi och principer för systematiskt 
säkerhetsarbete utgör teoretiska och metodologiska ledstjärnor tillsammans med 
intilliggande kunskapsområden. 

Personsäkerhet som tema inom samhällsförvaltning och akademi 

Personsäkerhet är ett fält som idag är splittrat mellan en rad sektorsområden och 
regelverk. Det gäller sådant som barnsäkerhet, äldresäkerhet, trafiksäkerhet, 
brandsäkerhet, produktsäkerhet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, 
läkemedelssäkerhet, miljö- och hälsoskydd, vålds- och suicidprevention, för att nämna 
några exempel. Utmärkande är också att forskning och utbildning inom området i hög 
grad följer samma sektorisering. Utbytet mellan forskningsmiljöer som avspeglar 
sektorsindelningen är därför lågt trots att den vetenskapliga grunden för 
kunskapsområdet till stor del är gemensam. Centrumets utmaning är därför att utveckla 
den gemensamma grunden för alla dessa tillämpningsområden och öka den 
vetenskapliga samsynen dem emellan. 
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Centrumets vision och verksamhetsidé 

CPS utgör ett samlat sektorsövergripande stöd för personsäkerhetsarbetet i samhället 
på mångvetenskaplig grund genom forskning, utredning och utveckling. Det finns andra 
akademiska kompetenscentra både i Sverige och internationellt till stöd för 
säkerhetsfrågor inom enskilda sektorsområden, men CPS är unikt i sin tvärsektoriella 
bredd på personsäkerhetsområdet.  Forskningen skall präglas av samhällsrelevans, 
verksamhetsanknytning och målgruppsanpassning. 

Visionen till år 2020 är att CPS skall vara ett nationellt ledande och internationellt 
välrenommerat centrum inom personsäkerhetsområdet. 

Karlstads universitet har en allmänt framskjuten plats i säkerhetsrelaterade frågor. CPS 
verksamhetsidé handlar om att samla den personsäkerhetsrelaterade forskningen inom 
universitetet till en gemensam arena och därigenom ytterligare stärka 
forskningsområdet såväl inåt i universitetet som utåt mot samhället. Forskningen 
utvecklas i nära samverkan med samhällets olika aktörer samt universitets berörda 
ämnesmiljöer och utbildningar. Forskningen bör också länka till liknande miljöer vid 
andra lärosäten och institut, såväl nationellt som internationellt. En viktig strävan är att 
uppnå status som prioriterad (stark eller excellent) miljö, något som förutsätter hög 
akademisk nivå, bred samverkan, god vetenskaplig produktion och dokumenterad 
förmåga att attrahera externa forskningsmedel. 

Centrumets plats i universitetet 

CPS har Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper som värdfakultet samtidigt 
som verksamheten är tvärfakultativ och inkluderar ämnesmiljöer från hela 
universitetet. Berörda ämnen är bl a folkhälsovetenskap, nationalekonomi, psykologi, 
genusvetenskap, statsvetenskap, samt inte minst risk- och miljöstudier. Internt vill CPS 
vara en öppen plattform för forskning och samverkan för forskare och ämnesgrupper 
med verksamhet inom personsäkerhetsområdet. Genom att förlägga projekt till 
centrumet skapas en vinna-vinna situation där området som helhet stärks samtidigt som 
de enskilda forskarnas långsiktiga möjligheter gynnas. 

Centrumet har en styrelse och en föreståndare utsedd av rektor, samt en ledningsgrupp. 
I övrigt knyts medarbetare till centrumet på projektbasis. 

Centrumets plats i omvärlden 
CPS samverkar med en rad aktörer utanför universitetet inom ramen för ett brett 
externt kontaktnät. Bland centrumets samarbetspartners återfinns nationella 
sektorsmyndigheter, universitet och forskningsinstitut, intresseorganisationer, 
forskningsfinansiärer, samt kommuner och landsting (eller motsvarande) i både Sverige 
och andra länder. 
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Verksamheten 2017 

Aktuella projekt, översikt 

Verksamhetsåret 2017 har dominerats av forskning inom centrumets båda större 
forskningsprojekt Brand i bostad och Den enskildes säkerhet (skador i hem- och 
fritidsmiljö), samt det växande området Nollvisionsakademin.  
 
Den fullständiga projektkatalogen för perioden 2017 framgår av tabell 1. De båda 
förstnämnda projekten är de mest omfattande räknat i tid och finansiering och 
redovisas närmare nedan under rubriken ”Större projekt”.  

Tabell 1. Projekt 2017.   

Projekt Finansiär Finansieringstyp 

Brand i bostäder MSB Forskningsmedel i 
konkurrens 

Den enskildes säkerhet (äldre, 
funktionsnedsatta, genus), 

MSB Forskningsmedel i 
konkurrens 

Nollvisionsakademin Trafikverket Uppdragsforskning 

Framgångsfaktorer vid 
bostadsbränder 

Brandforsk Forskningsmedel i 
konkurrens 

Skriftlig redogörelse enl LSO 
(SKRED) 

MSB Uppdragsforskning 

Publiksamlingar och risker MSB Forskningsmedel i 
konkurrens (postdoc) 

Förgiftningar Kau Strategisk satsning 

GIS-tillämpningar Kau Strategisk satsning 

Våld och övergrepp Kau Strategisk satsning 

Restvärdesverksamhetens nytta Brandforsk Bidragsforskning 

 

Den externa finansieringens omfattning redovisas översiktligt i figur 1 nedan. Förutom 
de externa forskningsanslagen och uppdragen ingår även ett ekonomiskt basstöd från 
Karlstads kommun. Som framgår av staplarna går utvecklingen i riktning mot färre men 
tyngre projekt av en sammanlagd omfattning som för 2017 uppgår till ca 6,5 mkr. Till 
detta kommer ett internt stöd från fakulteten som 2017 uppgår till 1,6 mkr.  
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Figur 1. Inkomster av externa medel inom CPS efter år och finansiär. 

Större projekt 

Under slutet av 2013 och början av 2014, fick CPS två större forskningsprojekt beviljade. 
Båda dessa forskningsprojekt (Brand i bostad samt Den enskildes säkerhet) är 
finansierade av MSB och sträcker sig över fyra år. Projekten har inneburit att tre 
doktorander kunnat antas med finansiering från dessa (Anders Jonsson, Johanna 
Gustavsson samt Carl Bonander). Projekten innebär också att forskare från andra 
lärosäten knutits till CPS. Bland dessa återfinns professor Per Nilsen (Linköpings 
universitet) och docent Fredrik Huss (Uppsala universitet). Även inom Karlstads 
universitet har tätare samarbeten uppkommit som ett resultat av dessa 
forskningsprojekt, bl a med professorerna Ulf Mellström vid Centrum för 
genusvetenskap och Anette Kjellberg vid psykologiämnet, samt docent Niklas Jakobsson 
och lektorerna Henrik Jaldell och Björn Sund vid ämnet nationalekonomi. Projekten har 
också kopplingar till miljöer utanför den akademiska sfären såsom Svenska 
Brandskyddsföreningen (Thomas Gell och Anders Bergqvist) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (Mattias Strömgren). 

Sedan 2015 pågår även en successiv uppbyggnad av forskningssamverkan med 
Trafikverket inom ramen för ett initiativ som verket kommit att kalla 
Nollvisionsakademin. Även detta projekt inbegriper samarbete med forskare vid andra 
lärosäten, bl a professorerna Per Nilsen, Linköpings universitet och Matts-Åke Belin, 
KTH, samt lektor Ann-Catrin Kristianssen, Örebro universitet. 
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Organisation 

Sedan inrättandet av CPS år 2013 har centrumets administrativa och organisatoriska 
strukturer utvecklats. Centrumet har en föreståndare, en ledningsgrupp och en styrelse, 
samt därutöver medarbetare som på olika procentandelar av sina tjänster medverkar i 
centrumets projekt. CPS utgör en egen resultatenhet direkt under fakultetsledningen, 
samtidigt som personalen administrativt tillhör den ämnes- och institutionsindelade 
linjeorganisationen.  

Styrelse 

Styrelsen, som är rådgivande, förordnas på tre år i tagen genom rektorsbeslut. 
Nuvarande förordnande gäller åren 2017-2019. I styrelsen ingår: 

- Thomas Gell, kanslichef, Brandskyddsföreningen (ordförande) 
- Mikael Schmidt, enhetschef Konsumentverket 
- Henrik Svensson, stabschef Landstinget i Värmland 
- Lars Sätterberg, ekonomidirektör Karlstads kommun 
- Eva Jakobsson Vaagland, daglig leder Skadeforebyggende Forum, Norge 
- Anette Kjellgren, professor, Karlstads universitet 
- Lena Olsson, doktorand, Karlstads universitet  
- Mette Lindahl-Olsson, seniorrådgivare. MSB  
- Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket 
- Martin Kylefors, seniorrådgivare, RISE 

Ledningsgrupp 

Ledningsgruppen bistår föreståndaren i arbetet med att driva den samlade 
centrumverksamheten: 

- Ragnar Andersson, professor, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet 
(föreståndare) 

- Johanna Gustavsson, adjunkt och doktorand, risk- och miljöstudier, Karlstads 
universitet (koordinator) 

- Carl Bonander, Fil dr, lektor, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet  
- Emelie Skröder, brandingenjör (administratör)  

Övriga projektmedarbetare 2017 

Sammantaget har verksamheten under verksamhetsåret omfattat ett trettiotal 
medarbetare. Utöver ovannämnda i ledningsgruppen har följande forskare medverkat i 
de olika centrumanknutna projekten: 

- Syed Moniruzzaman, lektor, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet 
- Henrik Jaldell, lektor, nationalekonomi, Karlstads universitet 
- Björn Sund, lektor, nationalekonomi, Karlstads universitet 
- Niklas Jakobsson, docent, nationalekonomi, Karlstads universitet 
- Anders Jonsson, doktorand, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet 
- Mattias Strömgren, fil lic, MSB 
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- Anders Bergqvist, Svenska Brandskyddsföreningen 
- Per Nilsen, professor, Linköpings universitet 
- Ulf Mellström, professor, genusvetenskap, Karlstads universitet 
- Fredrik Huss, docent, Uppsala universitet 
- Erik Eggert, med dr, Uppsala universitet 
- Line Holth, lektor, genusvetenskap, Karlstads universitet 
- Carolina Jernbro, lektor, riskhantering, Karlstads universitet 
- Morgan Jönsson, fil mag, riskhantering, Karlstads universitet 
- Ann-Catrin Kristianssen, fil dr, statsvetenskap, Karlstads universitet 
- Matts-Åke Belin, fil dr, Trafikverket, adj. professor, KTH 
- Linda Beckman, lektor, folkhälsovetenskap, Karlstads universitet 
- Anette Kjellgren, professor, psykologi, Karlstads universitet 
- Camilla Kyllin, lektor, psykologi, Karlstads universitet 
- Finn Nilson, docent, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet 
- Petter Säterhed, adjunkt, risk- och miljöstudier, Karlstads universitet 
- Lotta Blomberg, projektassistent, psykologi, Karlstads universitet 
- Jan Haas, lektor, geomatik, Karlstads universistet 
- Jan-Olov Andersson, lektor, geomatik, Karlstads universitet 

 

Forskarutbildning och fortsatt akademisk meritering 
CPS har f n två doktorander i forskarutbildning. Johanna Gustavsson avlade 
licentiatexamen i december 2015 om stötdämpande golv som fallskadereducerande 
åtgärd på äldreboenden med finansiering från samma projekt. Forskarutbildningen 
fortsätter nu mot doktorsexamen med planerad disputation maj 2018. Anders Jonsson 
avlade licentiatexamen våren 2016 om brand i bostad med finansiering från MSB:s 
motsvarande projekt. Forskarutbildningen fortskrider mot doktorsexamen med 
planerad disputation maj 2018. 
 
Fortsatt forskning efter disputation är ett led i meriteringen mot docentur och vidare 
därefter. Meriteringen är viktig för centrumets vetenskapliga renommé och förmåga att 
attrahera nya forskningsmedel. Inom detta segment verkar Finn Nilson, 
docentutnämnd 2016, med egen forskning inom främst evenemangssäkerhet, samt Carl 
Bonander, disputerad 2016, med profilering mot effektutvärdering av 
skadeförebyggande interventioner. Bland övriga centrummedarbetare som forskar 
vidare mot docentur kan nämnas Syed Moniruzzaman, Carolina Jernbro, Henrik 
Jaldell, Björn Sund, och Ann-Catrin Kristianssen. 

Publikationer 

Centrumets viktigaste leveranser till omvärlden utgörs av publikationer av olika slag. 
Utvecklingen går mot ökad volym internationella vetenskapliga artiklar och minskad 
volym rapporter på svenska, vilket är i linje med centrumets ambitioner. Se i övrigt 
bifogad publikationslista. 

Kommunikationsinsatser 
Centrumets hemsida uppdateras fortlöpande och fungerar som CPS främsta plattform 
för kommunikation av forskningsresultat med mera. Kommunikationsinsatser har hög 
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prioritet inom verksamheten och centrumet strävar vidare mot stabilare lösningar på 
kommunikatörssidan. 
 
Centrumet har även uppmärksammats i media , bl a rörande fallskador, vikten av att 
bevara en fungerande skadestatistik (IDB), evenemangssäkerhet samt individanpassat 
brandskydd. 
 
Forskningen har presenterats på ett antal forskarkonferenser, bl a Nordic Fire Safety 
Days i Köpenhamn augusti 2017, Tylösandsseminariet om trafiksäkerhet september 
2017, den internationella konferensen Innovations in Injury Prevention Science, Ann 
Arbor, Michigan, USA, september, 2017, samt Konsumentverkets vetenskapliga råds 
årliga seminarium oktober 2017. 

Nya ansökningar och uppdrag 
Nya forskningsansökningar under 2017 framgår av nedanstående tabell: 
 
Beskrivning Skickad till Status 
Nollvisionsakademin. Etapp IV 
(Ragnar Andersson) 

Trafikverket  Beviljat 

Jämförelse IDB-ISA vad gäller 
arbetsskador (Ragnar Andersson 
medsökande via Chalmers) 

AFA Under granskning 

Utredning av bostadsbränder med 
avseende på dödade/skadade (Ragnar 
Andersson) 

Brandforsk Under granskning 

Framgångsfaktorer vid bostadsbränder 
II (Finn Nilson) 

Brandforsk Under granskning 

Industridoktorandprojekt med 
inriktning mot oskyddade trafikanter 
(Finn Nilson och Carl Bonander) 

Transportstyrelsen Dialog pågår 

Industridoktorandprojekt med 
inriktning mot brand/räddningstjänst 
(Ragnar Andersson) 

Brandskyddsföreningen 
i samarbete med SKL 

Dialog pågår 

Lärobok om brandskydd (Ragnar 
Andersson m fl) 

Brandskyddsföreningen 
i samarbete med 
Springer 

Dialog pågår 

Bostadsbränders samhällsbörda (Carl 
Bonander m fl) 

MSB (framskjutna medel 
från tidigare projekt) 

Beviljat 

Funktionsnedsättningar och skador (Carl 
Bonander, Carolina Jernbro) 

MSB (framskjutna medel 
från tidigare projekt) 

Beviljat 

Studie om brännskador hos barn 0-5 år 
(Carolina Jernbro, Johanna Gustavsson) 

 Färdigställd. Kommer 
att skickas in under 
våren 

Utvärdering av program för gratis 
utdelning av broddar (Carl Bonander, 
Mikael Svensson, Johanna Gustavsson) 

Stiftelsen familjen 
Kamprad  

Inskickad november 
2017 
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Planering för 2018 och framåt 

De båda större forskningsprojekten som dominerat verksamheten 2014-2017 är nu 
avslutade. Projekten har skapat stabilitet och kontinuitet i centrumets 
uppbyggnadsskede. För 2018 och framåt är situationen mer osäker. På brandområdet 
finns goda förutsättningar för en fortsättning, bl a tack vare uppsparade medel som får 
användas under 2018. Likaså finns uppsparade medel för fortsatt forskning på hem- och 
fritidsområdet med utgångspunkt i det spår om funktionsnedsättning som redan 
etablerats. Samarbetet inom Trafikverkets s k Nollvisionsakademi utvecklas positivt för 
centrumets vidkommande. Andra områden där centrumet verkar och bör ha goda 
möjligheter att finna fortsatt finansiering inkluderar barnmisshandel och 
evenemangssäkerhet. Sist men inte minst framstår förgiftningsområdet som viktigt att 
etablera sig inom. En av centrumets viktigaste styrkor är att med skadeepidemiologisk 
metod kunna närma sig nya områden där denna ansats är mindre vanlig. 

Det organiserade samarbetet med miljöer utanför kärnämnet Risk- och miljöstudier bör 
förstärkas och utvidgas ytterligare med sikte på att öka centrumets möjligheter att 
kvalificera sig bland Kau:s prioriterade forskningsmiljöer. För närvarande finns starka 
kopplingar till fr a nationalekonomi, psykologi och folkhälsa. 

Att bli bättre på att attrahera externa forskningsmedel och därigenom också öka 
tilldelningen av interna forskningsmedel utgör kärnan i centrumets tillväxtstrategi. 
Detta förutsätter fortsatt goda leveranser till avnämare och forskarsamhälle med hög 
kvalitet. En annan faktor som ökar den interna tilldelningen och på så vis stärker 
verksamheten är att allt fler av centrumets medarbetare utgörs av disputerade forskare.  
Utöver detta behövs på sikt en förstärkt och breddad basfinansiering för att säkerställa 
centrumets administration och ledning. Långsiktigt hållbara lösningar för 
administration, kommunikation, koordination och ledningsgrupp saknas ännu vilket 
begränsar centrumets utåtriktade och strategiska potential.  

Föreståndarens förordnande gäller t o m utgången av 2017. Förslag om ny föreståndare 
läggs fram för värdfakultetens dekan, efter förankring i sittande styrelse, med sikte på 
rektorsbeslut att gälla för 2018 och framåt. 
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Bilaga 1 

Forskningsprogram  
Skador utgör ett stort folkhälsoproblem. Varje år skadas i Sverige cirka 650 000 
personer så allvarligt i samband med olyckor och andra skadehändelser att de måste 
uppsöka akutsjukvård. Härtill kommer ungefär lika många som erhållit läkarvård för 
sina skador på vårdcentraler, jourcentraler, specialistvården vid sjukhusen samt 
tandvården. Nästan 5 000 avlider av sina skador. Av dessa är cirka 3 000 olycksfall och 
drygt 1 000 självmord. Varje år behöver cirka 150 000 personer läggas in på sjukhus 
till följd av skador.  

Kunskapsområdet personsäkerhet utvecklas med utgångspunkt i människans sårbarhet 
för yttre påverkan. Kärnområdet handlar om hälsoeffekter av traumatiska händelser 
som olyckor, katastrofer, våld och liknande, men även gradvis påverkan av olika 
exponeringar kan innefattas. Området omfattar såväl kroppsliga som psykiska 
skadeverkningar. Forskningen inom området syftar till ökad säkerhet och trygghet i 
samhället vad avser människors liv, hälsa och välbefinnande. 

Riskpanoramat inom området är omfattande och mångfacetterat. Skademekanismerna 
kan vara av mekanisk, kemisk, termisk, psykisk, biologisk eller annan natur. Miljöerna 
omfattar alla livets områden och samhällssektorer. Centralt är en förståelse för 
människans motståndskraft mot olika typer av påverkan och konsekvenserna av att 
gränserna överskrids (sårbarhet). Säkerhet handlar om att befinna sig på rätt sida om 
dessa gränser, medan trygghet handlar om att också kunna lita på att så är fallet.  

Forskningen inom personsäkerhetsområdet är splittrad mellan olika områden med 
sinsemellan varierande vetenskaplig mognad. Områden som kommit jämförelsevis långt 
är exempelvis trafiksäkerhet och toxikologi medan områden som fallskadeprevention, 
produktsäkerhet och patientsäkerhet släpar efter vid jämförelse. CPS strävan är att 
utveckla den gemensamma teoretiska basen för personsäkerhetsområdet och på så sätt 
stärka området som helhet, samt att fördjupa den tillämpade kunskapen inom olika 
delområden med särskilt fokus mot angelägna riskgrupper och riskmiljöer. 

Forskning är en svårstyrd verksamhet, inte minst med tanke på skiftande önskemål och 
behov bland avnämare och finansiärer. CPS har under sitt uppbyggnadsskede åtagit sig 
uppdrag från olika avnämare av ganska varierande karaktär, vilket varit lärorikt och 
viktigt för igångsättandet. Ambitionen är att verksamheten på sikt skall stabiliseras 
kring ett antal tyngre och mer långsiktiga projekt. Aktuella sådana avser 
bostadsbränder, olyckor i hem- och fritidsmiljöer, fallskador bland äldre, 
idrottsskadeprevention och lokalt säkerhetsarbete. Suicidprevention i transportmiljöer 
och oskyddade trafikanter är ytterligare teman. Områden som framstår som angelägna 
för framtida insatser omfattar bl a förgiftningar, våld och patientsäkerhet. 
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Bilaga 2 

Kommunikationsplan  

Kommunikationsplanens syfte är att tydliggöra kommunikationens roll och ställning i 
verksamheten, vilka målgrupper och kanaler som är viktiga, samt vem som ansvarar för 
vad i kommunikationsfrågor. 

En aktiv kommunikation med omvärlden är en viktig del av centrumets 
utvecklingsstrategi. Genom att informera om verksamhetens innehåll och forskningens 
resultat skapas intresse för frågorna och förtroende för centrumets förmåga att lösa 
angelägna forsknings-, utrednings- och utvecklingsbehov. Kommunikationsaktiviteter 
bör därför ges tillräcklig prioritet i verksamheten inom tillgängliga finansiella ramar, 
samtidigt som kommunikationen också kan vara ett sätt att utvidga dessa ramar. 

Viktiga målgrupper är samhällets olika aktörer på personsäkerhetsområdet; centrala 
sektorsmyndigheter, kommuner och landsting, forskningsfinansiärer, näringsliv och 
organisationer. Forskarsamhället är en annan viktig målgrupp, liksom allmänheten via 
nyhetsbyråer och media. 

Centrumets kanaler för att nå ut är främst: 

- vetenskapliga publikationer där studier och resultat presenteras efter kollegial 
kvalitetsgranskning 

- rapporter och populärvetenskapliga publikationer 
- centrumets hemsida www.kau.se/cps som kontinuerligt hålls uppdaterad om 

verksamhetsidé, aktuella projekt, publikationer och nyheter 
- medverkan i symposier, konferenser och seminarier inom verksamhetsområdet 
- media, genom egeninitierade debattartiklar, pressmeddelanden och 

tillmötesgående gentemot journalister som önskar hjälp med underlag och 
kommentarer. Principen är att varje vetenskaplig publicering, liksom rapporter 
av allmänt intresse, bör åtföljas av ett pressmeddelande i direkt anslutning till 
originalpubliceringen. 

Kommunikationsansvariga är: 

- föreståndaren i frågor som gäller centrumet som helhet,  
- projektledaren i frågor som gäller större projekt,  
- huvudförfattare i frågor som gäller enskilda studier och delprojekt,  
- centrumets kommunikatör i alla frågor som gäller publicering på centrumets 

hemsida 

 

 

http://www.kau.se/cps
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Bilaga 3 
 
 
Publikationslista CPS (per 1 dec 2017) 

2017 

Under granskning (submitted) 

 
Bonander, C. & Nilson, F. Investigating sociodemographic differences in residential fire 
protection practices using cluster analysis. Under granskning i Fire Safety Journal. 

 
Nilson, F., Damsager, J., Lauritsen, J., Bonander, C. Evaluating the effects of a breed-
specific legislation on dog bites in Denmark. Under granskning i Public Health. 

 
Ryen, L., Bonander, C., Svensson, M. From Loss of Life to Loss of Years: A Different View 
on the Burden of Injury Fatalities in Sweden from 1972-2014. Under granskning i 
European Journal of Public Health. 
 
Sund B, Jaldell H. (2017) Security officers responding to residential fire alarms: 
Estimating the effect on survival and property damages. Under granskning i Fire Safety 
Journal. 
 
Jaldell, H. (2017) Measuring efficiency for the Swedish fire and rescue services using a 
binary output. Under granskning i 
 
Sund B, Bonander C, Jakobsson N, Jaldell H. (2017). Do home fire and safety checks by 
on-duty firefighters decrease the number of fires? Quasi-experimental evidence from 
Southern Sweden Under granskning i Journal of Safety Research. 
 
Carlström, E., Berner, A., Börjesson, M., Thorsson, S., Örninge, P., Luning, H., Nilson, F., 
Khorram-Manesh, A. Consequences of a running event: a study of ambulance transports 
during a half-marathon run. Under granskning i … 
 
Nilson, F., Lindberg, F., Palm, G., Lundgren, L., Börjesson, M., Rayner, D., Thorsson, S., 
Khorram-Manesh, A., Carlström, E. Where do serious life-threatening medical 
encounters occur during a half marathon and can the location of these be identified by 
runners? Under granskning i British Journal of Sports Medicine. 
 

Artiklar 
Kristianssen, A-C., Andersson, R., Belin, M-Å., Nilsen, P. (2017). Swedish Vision Zero 
Policies for Safety – A Comparative Policy Content Analysis. Forthcoming in Safety 
Science. 
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Jaldell, H. (2017) How Important is the Time Factor? Saving Lives Using Fire and Rescue 
Services, Fire Technology, 56(2):695-708. 
 
Bonander, C. Compared to what? Estimating the effects of injury prevention policies 
using the synthetic control method. Forthcoming in Injury Prevention. 
 
Bonander, C., & Jernbro, C. (2017). Does gender moderate the association between 
intellectual ability and accidental injuries? Evidence from the 1953 Stockholm Birth 
Cohort study. Accident Analysis & Prevention, 106, 109-114. 
 
Bonander, C., Jakobsson, N. & Nilson, F. (2017). Are fire safe cigarettes actually fire 
safe? Evidence from changes in US state laws. Forthcoming in Injury Prevention. 
 
Eggert, E., & Huss, F. (2017). Medical and biological factors affecting mortality in elderly 
residential fire victims: a narrative review of the literature. Scars, Burns & Healing, 3, 
2059513117707686., 29(2), 85. 
 
Jonsson, A., Bonander, C., Nilson, F., Huss, F. (2017). The state of the residential fire 
fatality problem in Sweden: Epidemiology, risk factors, and event typologies. Journal of 
Safety Research, 62, 89-100. 
 
Gustavsson, J., Rahm, G-B., Jernbro, C., Nilson, F. (2017). The effects of Impact Absorbing 
Flooring in a nursing home from the perspectives of licensed practical nurses. Journal of 
Elderly Housing. 
 
Soussan,C,, Andersson,M., & Kjellgren, A. (accepted). The diverse reasons for using Novel 
Psychoactive Substances - A qualitative study of the users' own perspective. 
International Journal of Drug Policy. 
 
Andersson, M., Persson, M., & Kjellgren, A. (2017). Psychoactive substances as a last 
resort - A qualitative study of self-treatment of migraine and cluster headaches. Harm 
reduction Journal. 14:60.  
 
Jonsson, K & Kjellgren, A. (2017). Characterizing the experience of flotation-REST 
(Restricted Environmental Stimulation Technique) treatment for generalized anxiety 
disorder (GAD): a phenomenological study. European Journal of Integrative Medicine, 
12, 53 - 59. 
 
Andersson, M & Kjellgren, A. (2017). The slippery slope of flubromazolam:  
experiences of a novel psychoactive benzodiazepine as discussed on a Swedish online 
forum. Nordic Studies for Alcohol and Drugs, May, 1 - 13 
 
Rapporter, kapitel  
 
Andersson R. Forskning om säkerhetsfrågor relaterade till konsumtion av varor och 
tjänster – en bred översikt. I: Sandberg A (red). Rapport 2017:1 Kunskapsöversikter 
inom det konsumentpolitiska området, Dnr: 2017/34 Konsumentverket 2017. 
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Jönsson, M., Gustavsson, G. (2017). Personalen kommer och går - systematiken består. 
Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
  
Andersson R, Nilsen P (red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder – 
Slutrapport. (planerad publicering dec 2017) 
 
Moniruzzaman S, Andersson R. Internationell utblick – Sverige i internationell 
jämförelse. In: Andersson R, Nilsen P (red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring 
bostadsbränder – Slutrapport. (planerad publicering dec 2017) 
 
Gustavsson J, Nilsen P. Vilka skadas allvarligt i bostadsbrand? – En berättelse om 
sårbarhet. In: Andersson R, Nilsen P (red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring 
bostadsbränder – Slutrapport. (planerad publicering dec 2017) 
 
Moniruzzaman S, Andersson R. Vilka skadas lindrigt i bränder? In: Andersson R, Nilsen P 
(red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder – Slutrapport. (planerad 
publicering dec 2017) 
 
Kjellgren A. Förgiftningsmekanismer vid brand: Dödsfall orsakas ofta av rökgaser. In: 
Andersson R, Nilsen P (red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder – 
Slutrapport. (planerad publicering dec 2017) 
 
Jonsson A, m fl. Skadepyramiden för brand – den samlade bilden. In: Andersson R, Nilsen 
P (red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder – Slutrapport. 
(planerad publicering dec 2017) 
 
Nilsen P, Gustavsson J. Vilka överlever bostadsbränder? – En litteraturöversikt. In: 
Andersson R, Nilsen P (red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder – 
Slutrapport. (planerad publicering dec 2017) 
 
Andersson R, Nilsen P. Vägen framåt - diskussion och slutsatser. In: Andersson R, Nilsen 
P (red.). Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder – Slutrapport. 
(planerad publicering dec 2017) 
Andersson R (red.). Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i centrum - Strategier för 
ökad säkerhet i boende och fritid. Slutrapport. (planerad publicering dec 2017) 
 
  Nilson, Finn; Khorram-Manesh, Amir. Public Health Education and Awareness of 
Disaster Management. I: Khorram-Manesh, Amir (red) Handbook of Disaster and 
Emergency Management, Göteborgs universitet, 2017. 
 
Nilson, Finn; Khorram-Manesh, Amir. Evacuation of disaster victims. I: Khorram-
Manesh, Amir (red) Handbook of Disaster and Emergency Management, Göteborgs 
universitet, 2017. 

2016 

Artiklar 

Bonander, C., Beckman, L., Janson, S & Jernbro, C. Injury risks in schoolchildren with 
attention-deficit/hyperactivity or autism spectrum disorder: Results from two school-
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based health surveys of 6 to 17-year-old children in Sweden. (Journal of Safety Research, 
December 2016) 

Bonander, Carl; Gustavsson, Johanna; Nilson, Finn. Can the provision of a minor home 
help service for the elderly population reduce the incidence of fall-related injuries? a 
quasi-experimental study of the community-level effects on hospital admissions in 
Swedish municipalities. (Injury Prevention 2016) 

Jonsson, Anders; Svee, Andreas; Sjöberg, Folke; Huss, Fredrik. Burns in Sweden: 
Temporal trends 1987 – 2010. (Annals of Burns and Fire Disasters 2016) 

Soussan, C. & Kjellgren, A. (2016). The users of Novel Psychoactive Substances: online 
survey about their characteristics, attitudes and motivations. International Journal of 
Drug Policy, 32, 77 - 84.  DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.drugpo.2016.03.007   

Kjellgren, A., Jacobsson, K., & Soussan, C. (2016).  The quest for well-being and pleasure: 
experiences of the novel synthetic opioids AH-7921 and MT-45, as reported by 
anonymous users online. Journal of Addiction Research & Therapy, 7:4. DOI: 
10.4172/2155-6105.1000287 

Kjellgren, A & Andersson, M. (2016). Aspects of Substance displacement - from illicit 
drugs to novel psychoactive substances. Journal of Addiction Research & Therapy, 7:3 
http://dx.doi.org/10.4172/2155-6105.1000283  

Rapporter  

Jernbro, Carolina; Nilson, Finn. Från förväntan till lång väntan – en studie om hot- och 
riskbilden på asylboenden, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2016. 

Bonander, Carl. Assessing the effects of societal injury control interventions (PhD 
thesis). 2016. Karlstad: Karlstad University Press. 

Jonsson, Anders. (2016). Dödsfall i Sverige till följd av brand omfattning och historiska 
trender. Licentiatuppsats, Karlstad University Studies, 2016:4. 

Jönsson, Morgan; Persson, Erik; Andersson, Ragnar. "Har man kanelbullens dag så kan 
man väl ha en dag för individanpassat brandskydd också?" - En kvalitativ kartläggning 
av individanpassat brandskyddsarbete i Skåne och Värmland. 2016 

Ericson, M. & Mellström, U. (eds.) (2016) ”Masculinities, Gender Equality, and Crisis 
management”, Routledge 

Mellström, U., M. Ericson, A-C. Callerstig, K. Harrison, K. Lindholm, & J. Olofsson 
(2016)”Introduction, Gender and the Rescue Services: Contested Terrains and 
Challenges” in Ericson, M. & Mellström, U. (eds.) (2016) ”Masculinities, Gender Equality, 
and Crisis management”, Routledge. 
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2015 

Artiklar 

Jonsson, Anders; Runefors, Marcus; Särdqvist, Stefan; Nilson, Finn. Fire-related mortality 
in Sweden – temporal trends 1952 – 2013. (Fire Technology, 2015) 

Bonander, Carl; Jonsson, Anders; Nilson, Finn. Investigating the effect of banning non-
reduced ignition propensity cigarettes on fatal residential fires in Sweden (The 
European Journal of Public Health, 2015) 

Jonsson, Anders; Bergqvist, Anders; Andersson, Ragnar. Assessing the number of fire 
fatalities in a defined population. (Journal of Safety Research 2015)  

Duangjai Lexomboon, Christina Carlson, Ragnar Andersson, Inger von Bultzingslowen, 
Tita Mensah. Incidence and cause of dental trauma in children living in the County of 
The County of Värmland, Sweden. (Dental Traumatology, 2015). 

Bonander, Carl; Andersson, Ragnar; Nilson, Finn. The effect of stricter licensing on road 
traffic injury events involving 15 to 17-year-old moped drivers in Sweden: A time series 
intervention study. (Accident Analysis & Prevention, 2015) 

Nilson, Finn; Bonander, Carl; Jonsson, Anders. Differences in determinants amongst 
individuals reporting residential fires in Sweden – results from a cross-sectional study 
(Fire Technology, 2015) 

Gustavsson, Johanna; Bonander, Carl; Andersson, Ragnar; Nilson, Finn. Investigating the 
fall-injury reducing effect of impact absorbing flooring among female nursing home 
residents: initial results (Injury prevention, 2015) 

Nilson, Finn; Moniruzzaman, Syed; Andersson, Ragnar. Hospitalized fall-related injury 
trends amongst elderly in Sweden between 2001 and 2010 (International Journal of 
Injury Control and Safety Promotion, 2015) 

Strömgren, Mattias; Bergqvist, Anders; Andersson, Ragnar; Harms-Ringdahl, Lars. A 
process-oriented evaluation of nine accident investigation methods. (Safety Science 
Monitor, 2015) 

Englund, Liselotte; Ranjbar, Vania; Näslund, Monika; Vingare, Emme-Li; Hagelthorn, 
Christina; Karlsson, Ingvar. The Swedish Pyschotrauma Society: joining forces for a 
national psychotrauma platform from a multidisciplinary and holistic approach. 
(European Journal of Psychotraumatology, 2015) 

Rapporter  

Andersson Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015 
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Andersson Ragnar; Nilsen, Per. Personsäkerhet – en introduktion. I: Andersson Ragnar; 
Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Karlstad, 2015 

Nilsen, Per. Forskning kring personsäkerhet. (2015). Personsäkerhet - teori och praktik. 
Ed. Ragnar Andersson, Per Nilsen. Karlstad: Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), pages: 11-23 

Nilsen, Per; Andersson Ragnar. Personsäkerhetens begrepp, teorier och modeller. I: 
Andersson Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015  

Schyllander, Jan; Andersson, Ragnar. Skador – förekomst, statistik och 
bestämningsfaktorer. I: Andersson Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och 
praktik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015 

Andersson, Ragnar; Moniruzzaman, Syed. Skaderegistrering i teori och praktik. I: 
Andersson Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015 

Andersson, Ragnar. Metoder för analys av skador och risker. I: Andersson Ragnar; 
Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Karlstad, 2015 

Nielsen, Per. Utvärdering av interventioner för ökad personsäkerhet. (2015 
Personsäkerhet - teori och praktik. Ed. Ragnar Andersson, Per Nilsen. Karlstad: 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), pages: 103-119. 

Andersson, Ragnar. Systematiskt säkerhetsarbete i organiserad verksamhet. I: 
Andersson Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015 

Andersson Ragnar; Nilsen, Per. Säkerhetsfrämjande arbete i samhället. I: Andersson 
Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015 

Gustavsson, Johanna; Nilson, Finn. Fallskador bland äldre – steg för steg. I: Andersson 
Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015 

Andersson, Ragnar. Brandsäkerhet för särskilt utsatta – en forskningsöversikt. I: 
Andersson Ragnar; Nilsen, Per (red). Personsäkerhet – teori och praktik. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2015 

Andersson, Ragnar. Accidents and injuries in the Nordic-Baltic region. (2015). The Baltic 
Resilience Monograph Report on awareness raising, bridging and building community 
resilience in the Baltic Sea Region. ed. by Tomasz Zwęgliński, Pawel Gromek, Magdalena 
Gikiewicz, Anna Predecka. Warsaw: The Main School of Fire Service, Pages: 121-128 
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Andersson, Ragnar. Crossing borders and bridging sectors – How to establish inter-
sectoral collaboration on public safety and security. (2015). The Baltic Resilience 
Monograph Report on awareness raising, bridging and building community resilience in 
the Baltic Sea Region. ed. by Tomasz Zwęgliński, Pawel Gromek, Magdalena Gikiewicz, 
Anna Predecka. Warsaw: The Main School of Fire Service, Pages: 214-217. 

Moniruzzaman, Syed; Andersson, Ragnar. Accident and injury surveillance – a review of 
practical difficulties. (2015). The Baltic Resilience Monograph Report on awareness 
raising, bridging and building community resilience in the Baltic Sea Region. ed. by 
Tomasz Zwęgliński, Pawel Gromek, Magdalena Gikiewicz, Anna Predecka. Warsaw: The 
Main School of Fire Service, Pages: 169-193 

Andersson, Ragnar; Moniruzzaman, Syed. Accident and injury surveillance – a review of 
theoretical frameworks. (2015). The Baltic Resilience Monograph Report on awareness 
raising, bridging and building community resilience in the Baltic Sea Region. ed. by 
Tomasz Zwęgliński, Pawel Gromek, Magdalena Gikiewicz, Anna Predecka. Warsaw: The 
Main School of Fire Service, Pages: 194-200. 

Bonander, C. (2015). Searching for causal effects of road traffic safety interventions: 
applications of the interrupted time series design. Licentiatuppsats (2015:22). Karlstad: 
Karlstad University Studies. Tillgänglig online: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:800856/FULLTEXT02.pdf 

Ericson, M. (2015), ”Masculinity, sexualisation and the proactive turn in the firefighter 
profession” in Ericson, M. & Mellström, U. (eds.) (2016) ”Masculinities, Gender Equality, 
and Crisis management”, Routledge. 

Ericson, M. & Mellström, U. (2016) ”Firefighters, technology,  masculinity in the micro-
management of disasters in operational service - Examples from Sweden” in Enarson, E. 
& B. Pease ”Men, Masculinities, and Disaster”, London: Taylor & Francis.Nilsen P, 
Andersson R (Red.). Personsäkerhet –teori och praktik. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Karlstad, 2015. 

Gustavsson J. Stötdämpande golv som skadepreventiv åtgärd på särskilt boende. En 
studie av effekten på fallskador och arbetsmiljö. Licentiatuppsats. Karlstads universitet, 
2015 

2014 

Artiklar: 

Nilson F., Moniruzzaman S., Andersson R. A comparison of hip fracture incidence rates 
among elderly in Sweden by latitude and sunlight exposure. (Scandinavian Journal of 
Public Health, 2014) 

Jaldell H., Ryen L., Sund B., Andersson R. Are national injury prevention and research 
efforts matching the distribution of injuries across sectors? (Injury Prevention, 2014) 

Bonander C., Nilson F., Andersson R. The effect of the Swedish bicycle helmet law for 
children: an interrupted time series study (Journal of Safety Research, 2014) 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akau%3Adiva-30046
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akau%3Adiva-30046
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akau%3Adiva-30046
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akau%3Adiva-33378
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akau%3Adiva-33378
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-30119
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-30119
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Nilson, Finn; Bonander, Carl; Andersson, Ragnar. The effect of the transition from the 
ninth to the tenth revision of the International Classification of Diseases on external 
cause registration of injury morbidity in Sweden (Injury Prevention, 2014) 

Englund, L., Forsberg, R. & Saveman, B.-I. Survivors’ experiences of media coverage after 
traumatic injury events. (International Emergency Nursing, 2014) 

Jonsson A., Lundqvist M., Gell T., Andersson R. Identifying schools at risk of fire-setting. 
(Security Journal, 2014) 

Rapporter: 

Moniruzzaman, S., Andersson, R. The Baltic everyday accidents, disaster prevention and 
resilience projekt, 2014 

Moniruzzaman, S., Andersson, R. Förgiftningar - en översikt, statistik och analys, 2014 

S. Moniruzzaman, F. Nilson & E. Svensson. Via Spatiosa 
- Festschrift to Ragnar Andersson on his 67th birthday (2014) 

Schyllander J., Englund L., Nilson F. Elolyckor i Sverige  en studie grundad i 
befolkningsövergripande datakällor. Karlstads universitet, arbetsrapport, 2014 

Bonander C., Gustavsson J., Andersson R. Säker cykling - Vägledning för systematiskt 
cykelsäkerhetsarbete i lokalsamhället, 2014. 

2013 
Artiklar: 

Nilson F., Moniruzzaman S., Gustavsson J., Andersson R. Trends in hip fracture incidence 
rates among elderly in Sweden 1987-2009. (Journal of Public Health, 2013;35(1):125-
131) 

Nilson F., Moniruzzaman S., Andersson R. Fall-related fracture trends among elderly in 
Sweden – exploring transitions among hospitalized cases, 2012 (Journal of Safety 
Research, 2013;45:141–145). 

Rapporter: 

Olsson L., Gustavsson J., Andersson R. Systematiskt skadeförebyggande arbete inom 
grundskolan - Kartläggning av arbetssätt, utvecklingsbehov och behov av stöd. Karlstads 
universitet, arbetsrapport, 2013 

Nilson F., Andersson R. (red.) Riskbedömning av kokande kranar. Karlstads universitet, 
arbetsrapport, 2013. 

Harms-Ringdahl L., Bergqvist A., Strömgren M. Säkerhetsutredningar av bränder 
Fallstudie av ett stadsgasutsläpp i en lägenhet. Karlstads universitet, arbetsrapport, 
2013 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-34055
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-34055
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-34055
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akau%3Adiva-27419
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Akau%3Adiva-27419
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-30293
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-30293
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7508&pid=diva2%3A783840&c=1&searchType=RESEARCH&language=en&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freetext%22%3A%22the+baltic+accidents%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=7508
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7508&pid=diva2%3A783840&c=1&searchType=RESEARCH&language=en&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freetext%22%3A%22the+baltic+accidents%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=7508
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7508&pid=diva2%3A783837&c=1&searchType=RESEARCH&language=en&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freetext%22%3A%22f%C3%B6rgiftningar+en+%C3%B6versikt%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&jfwid=7508
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A754812&dswid=1855
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A754812&dswid=1855
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-33769
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-33769
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