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Examensbevis utfärdat för

År 2008

 Namn Titel
ALMÉN JOAKIM Evaluate your business continuity management: A step

towards a more resilient company!

BERGSTRÖM JOHAN Generella kompetenser för krishantering -
Tillämpningsområden och träning

BJARKE MARTIN GIS och multipel linjär regression som verktyg för
sårbarhetsanalys av sjöar.

BJÖRKHEM DANIEL HAZOP and SEQHAZ. methods as input data producers to Safety Integrity Level 
evaluations

BÄCKSTRÖM CARL-JOHAN Urban Search and Rescue - An evaluation of technical search equipment and 
methods

CEDERLUND CHARLOTTE Avvikelsehantering vid Helsningborgs lasarett - en studie
ur rapportörens synvinkel

CORNELIUS DAN Brandteknisk riskanalys vid analytisk dimensionering - med
tillämpning på höga byggnader

CUCAS MARIA Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser - en grund för
handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

EGGERTSEN DANIEL Brandteknisk riskanalys vid analytisk dimensionering - med
tillämpning på höga byggnader

EINARSSON SVANTE A comparison between risk and vulnerability methods -
applied to a Flue Gas Desulphurisation Facility (FGD) at a
coal power plant in Germany

ERIKSSON OSKAR Disaster Management Capacity from a National Perspective

GUNTERBERG DAN Organisatoriskt lärande och säkerhetskultur - analys av
Marsh Plus, ett incident- och skaderapporteringssystem för
kommunala verksamheter

GUSTAVSSON MATILDA Disaster Management Capacity from a National Perspective

HAMRIN IVAR Regional risk- och krishantering - en studie av samtliga
länsstyrelsers risk- och sårbarhetsanalyser

HANDELAND FREDRIK Brännbart damm och riskhantering inom processindustri En
vägledande arbetsmetodik

HEMPHÄLÄ MATILDA Bedömning av säkerhetskulturen i Göteborgs oljehamn -
underlag till strategier för att reducera antalet olyckor
och incidenter med spill och utsläpp

HERBST CARL JOHAN Säsongsvarierande riskbild - En vägledning hur
räddningstjänsten kan beakta problematiken.

JERNBERG DAN En jämförelsemetod för kommunala risker - ett underlag för
SÄRFs handlingsprogram

JÄRUND EMMA Auditsystem - intressenter och mervärden
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 Namn Titel
AUDUNSSON THORVALDUR H Risk Analysis of the oil depot in Örfirisey

BJÖRK CHRISTIAN Off-piste skiers' risk perception and the effects on
behaviour and riskmanagement

DEGERFALK LISA How can the business benefit of Business Continuity
Planning be measured? - A case study at AstraZeneca

FRITZSON LISA Bedömning av säkerhetskulturen i Göteborgs oljehamn -
underlag till strategier för att reducera antalet olyckor
och incidenter med spill och utsläpp

HOLGERSSON LINA Implementeringsproblem i säkerhetsarbetet

KRONHAMN JIM Risk- och sårbarhetsanalyser samt visualisering av risk som
underlag för beslutsfattande på kommunal nivå

LUNDQVIST MARIE Revision av ledningssystem för brandskydd

MAGNUSSON JENNY Kommunal beredskapsplanering för pandemier - underlag till
förbättringar

MÅNSSON KATJA Revision av ledningssystem för brandskydd

MÖLLER THERÉS Semi-quantitative valuation of risk treatment - A model for
premium distribution based on fire loss prevention

NILSSON PETER Towards international emergency management standards

NORDWALL EMMA Analys och utvärdering av innehållet och den praktiska
tillämpningen av NCCs kurs "Riskhantering i projekt"

NORDWALL MATTIAS How can the business benefit of Business Continuity
Planning be measured? - A case study at AstraZeneca

OHLSON EVA Nätverksteori som verktyg vid risk- och sårbarhetsanalys av
eldistributionsnät

OLSSON MY Kommunal beredskapsplanering för pandemier - underlag till
förbättringar

SELIN HENRIK Positiva ekonomiska effekter av riskbedömningar inom
säkerhet, hälsa och miljö

SVANSTRÖM MATTIAS Säkerhetstänkande vid projektering av komplexa
infrastrukturssystem

WESTERLUND CECILIA Analys och utvärdering av innehållet och den praktiska
tillämpningen av NCCs kurs "Riskhantering i projekt"

WILHELMSSON ALEXANDER The risk preferences of the general public regarding
multiple fatalities in large scale accidents.
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 Namn Titel
ARVIDSSON MARCUS Analysing Fire Risk in Automated High Bay Warehouses -

Applying the IEC model for risk analysis on high bay
warehouse fires

AXELSSON OLOF Dupont Chemosweds arbetsgång vid en konsekvensanalys

CARLENS KRISTER Analys av brandskyddets egenskaper

CHRISTOFFERSSON NICLAS Urban Search and Rescue - An evaluation of technical search equipment and 
methods

EIMAN FRIDA Värdering av vanligt förekommande flygsäkerhetsrisker

GUSTAVSSON HELENA A risk management framework designed for Trelleborg AB

HAGBERG JENS Risk- och sårbarhetsanalys för den kommersiella sjöfarten i
Kattegatt

HANNER ANDREAS Säkerhetskultur vid omfattande projekt

HEDVALL KARL Klassificering av processutrustning - En grund för
riskbaserat underhåll

HELLSTEN JON Möjligheter och problem med integration av hanteringen av
antagonistiska och olycksrelaterade risker

HÅKANSSON CARL Hur kan erfarenheter från olycksundersökningar nyttiggöras
på lokal nivå i samhället - utifrån ett MTOR-perspektiv

HÄNDEL ROBERT NCCs Riskhanteringsarbete
Delprojekt E101, Citytunneln i Malmö

JACOBSON ANDERS Flygets betydelse för försörjning av samhällsviktiga varor
vid störning eller kris - med fokus på läkemedelsförsörjningen

JANSSON PATRIK Flygets betydelse för försörjning av samhällsviktiga varor
vid störning eller kris - med fokus på
läkemedelsförsörjningen

JOHANSSON KARIN Säkerhetsklassificering för kritisk instrumentering inom
processindustrin

JOHANSSON NILS Osäkerheter vid brandteknisk dimensionering av
ventilationssystem

JÖNSSON KAJSA Värdering av vanligt förekommande flygsäkerhetsrisker

KJELLBERG ANDERS Positiva ekonomiska effekter av riskbedömningar inom
säkerhet, hälsa och miljö

KRISTENSSON ANNA Beslutsmodell för livsmedelsindustrin - hur kan hänsyn tas
till beslutsfattares värderingar?
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LINDSTEN ELINOR Hur uppfattas riskinformationsbroschyrer? - Teoretisk
analys och experimentell studie av riskinformation

LINDSTEN JONAS Hur uppfattas riskinformationsbroschyrer? - Teoretisk
analys och experimentell studie av riskinformation

MAGNUSSON LARS Identifiering av systemsvagheter för ökad driftsäkerhet på
Oskarshamns kärnkraftverk

NILSSON CARL HÅKAN Sårbarhetsanalys - komplexa system i eldistributionsnät

NILSSON FREDRIK The future of marketing research

NILSSON JANE Möjligheter och problem med integration av hanteringen av
antagonistiska och olycksrelaterade risker

NILSSON PER Use of Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) as a Tool in the Hazard 
Analysis and Critical Control Point
(HACCP) Management System for Water Treatment Plants -

SALOMONSSON TOBIAS Sårbarhetsanalys av ett infrastrukturnätverk - Användning
av nätverksteorier för sårbarhetsanalys av komplexa nätverk

SCHÉELE MIKAEL Sårbarhetsanalys av ett infrastrukturnätverk - Användning
av nätverksteorier för sårbarhetsanalys av komplexa nätverk

SELLBERG PETER Förstudie till metod för insatsutvärdering

SELVÉN DANIEL Indexmodell som underlag vid riskvärdering

SVENSSON ANNIE Beslutsmodell för livsmedelsindustrin - hur kan hänsyn tas
till beslutsfattares värderingar?

SVENSSON DAN Hur kan erfarenheter från olycksundersökningar nyttiggöras
på lokal nivå i samhället - utifrån ett MTOR-perspektiv

SVENSSON HENRIC Riskanalys av turbinhallar - en studie av Ringhals block 3
gällande oljebränder

THORWALDSDOTTER REBECKA Use of Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) as a Tool in the Hazard 
Analysis and Critical Control Point
(HACCP) Management System for Water Treatment Plants -
Especially for Development of Critical Limits

WIDELL TOBIAS Risk analysis and a study of risk awareness and risk
communication at LEAF Gävle concerning dust explosions
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 Namn Titel
MALMSTEN JOAKIM Användning av risk- och sårbarhetsanalyser vid kommunal

planering inför extraordinära händelser

ADAWI RIMA Tankemodell för dimensionering av kommunal räddningstjänst

ANDERSSON STEFAN Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor -
förslag till strukturerat arbetssätt

BERG PETTER Fire Prevention and Health Assessment in Hypoxic
Environment

BERGSTRAND ULF Jämförelser av olika former av QRA och andra metoder för
riskanalys av processindustrier

BJÖRKDAHL CHRISTINA Simplified human exposure assessment of chemicals with the help of intake 
fraction?

CEDERFELDT OLA Riskanalys av turbinhallar - en studie av Ringhals block 3
gällande oljebränder

DAVIDSSON ANNA-KARIN Värdering av katastrofers miljökonsekvenser

EDWALL HENRIK Ett underlag till ledningssystem för träindustrin - Verktyg
för systematiskt brandskyddsarbete

FORSANDER DAVID Studie av risker vid hantering av fyrverkeriartiklar - med
fokus på myndighetsstyrning

HARRYSSON KARL Användning av risk- och sårbarhetsanalyser vid kommunal
planering inför extraordinära händelser

HARRYSSON TINA Samverkan på lokal och regional beslutsnivå vid
samhälleliga kriser

HOFF ANDREAS Kommunalt handlingsprogram - En handledning för arbetet med skydd mot 
olyckor, med fokus på räddningstjänst

HOLMKVIST KARIN Värdering av föroreningsrisk - Ett förslag till
angreppssätt för värdering av föroreningsrisk till följd av
emission från en vägkonstruktion

HÅKANSSON PATRIK Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor -
förslag till strukturerat arbetssätt

KJELLBERG NAN Kommunal hantering av miljörisker i samband med olyckor

LANGÉEN HANNA Hantering av länsöverskridande risker och sårbarheter - En
modell applicerad på höga flöden i Mälaren med tillhörande
avrinningsområde

LINDHE ANDREAS Värdering av katastrofers miljökonsekvenser

LINDMARK ULRIKA Samverkan på lokal och regional beslutsnivå vid
samhälleliga kriser
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LUND MARIA Hantering av länsöverskridande risker och sårbarheter - En
modell applicerad på höga flöden i Mälaren med tillhörande
avrinningsområde

MODIG HENRIC Säkerhetskultur vid omfattande projekt

MÖLLER MARTIN Funktionshindrades riskbild i publika lokaler - med
avseende på utrymning

NILSSON ANDREAS Osäkerheter vid riskanalyser i samband med transport av
farligt gods

NILSSON CECILIA Riskbild över ett automatiskt transportsystem

NILSSON JOHAN Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med
avseende på risker och riskhantering - en fallstudie av fyra flödeskedjor

NYGREN GÖRAN Funktionshindrades riskbild i publika lokaler - med
avseende på utrymning

RADU SARA Auditsystem - intressenter och mervärden

ROSENGREN NILS Proaktiv riskhantering i Citytunnelprojektet.
Internutbildning och förslag på organisatorisk modell för
riskhantering.

RUNEFORS MARCUS "Value-at-risk"-analys av produktionskedjan
En praktisk metod för bedömning av maskin- och
leverantörsrisker

SANDSTRÖM CECILIA Kommunal hantering av miljörisker i samband med olyckor

SCHLYTER JAKOB Indexmodell som underlag vid riskvärdering

SKÖLD MATTIAS Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med
avseende på risker och riskhantering - en fallstudie av fyra flödeskedjor

SVENSSON PETER Riskbild över ett automatiskt transportsystem

WIKBERG KIM Ett underlag till ledningssystem för träindustrin - Verktyg
för systematiskt brandskyddsarbete

ÅKERLIND MAGNUS Kommunalt handlingsprogram - En handledning för arbetet med skydd mot 
olyckor, med fokus på räddningstjänst
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