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Errata 
 

Sidan 2, rad 3: Lena Dübeck arbetar numera på Göteborgs Stad 

Sidan 2, rad 5: Alexander Dufva arbetar numera på i Kumla kommun 

Sidan 11, stycke 2: numreringen skall vara 1, 2, 3 

Sidan 13, stycke 5, rad 3: ”…from cases…” ska vara ”…from case…” 

Sidan 29: stycke 1, rad 6: meningen skall förlängas till ”Det kan t.ex. vara att inköpsresan är en del i 

en kedjeresa, bestående av flera korta resor och att bilanvändande skulle kräva flera bilförflyttningar 

med separata parkeringar vilket kan undvikas genom att gå.” 

Sidan 42, höger kolumn, stycke 4, rad 3: ”…at tydliggöra…” ska vara ”…att tydliggöra…” 

Sidan 49, stycke 2, rad 13: ”…precis (Ewing…” ska vara ”…(Ewing…” 

Sidan 54, stycke 1, sista raden: ”…trygghet i…” ska vara ”…otrygghet i…” 

Sidan 58, stycke 1, rad 3: ”…Bergman (1999)…” ska vara ”…Bergman (1998)…”, stycke 3 o. 4; 

”…Svensson (1999)…” ska vara ”…Svensson (1998)…” 

Sidan 60, stycke 2, rad 7: ”…Svensson (1999)…” ska vara ”…Svensson (1998)…” 

Sidan 61, stycke 6, rad 1: ”…Bergman (1999)…” ska vara ”…Bergman (1998)…”, rad 9: 

”…Bergström (2010, 2002:2)…” ska vara ”…Bergström (2010, 2000:2)…” 

Sidan 63, rad 2: ”…E-handelsbarometern…” ska vara ”…E-barometern…” 

Sidan 76, stycke 1, rad 2: ”…förorter eller storstäder…” ska vara ”…förorter, storstäder…” 

Sidan 76, stycke 2, rad 1: ”Sammantaget visare…” ska vara ” sammantaget visar…” 

Sidan 81, stycke 3, rad 1: ”..Martin (2004)…” ska vara ”…Martin (2006)…” 

Sidan 83, stycke 5, rad 2: ”…respektive författare…” ska vara ”…respektive författares…” 

Sidan 86, stycke 7, rad 1: ”…landar i är att…” ska vara ”…landar i…” 

Sidan 92, stycke 1, rad 2: ”…stormarknad eller an…” ska vara ”…stormarknad eller en…” 

Sidan 124, stycke 2, första punkten, rad 1: ”…konsument har en beslutslogik. Gäller det t.ex. om 

inköp…” ska vara ”…konsument en beslutslogik. Gäller det t.ex. inköp…”  

Sidan 129, stycke 4, rad 2: …i en studie av Jenk…” ska vara ”… i en studie av Jenks…” 

Sidan 132: Första meningen utgår eftersom den inte tillför tillräckligt. Andra meningen skall börja 

”Skillnaderna kan bero på att Umeå…” 

Sidan 134, stycke 2, rad 8: ”(Alger & Jonsson…” ska vara ”(Algers & Jonsson…” 

Sidan 140, stycke 1, rad 13: ”..Martin, 2004…” ska vara ”…Martin, 2006…” 

Sidan 141, stycke 2, rad 3: ”..(Martin, 2004)…” ska vara ”…(Martin, 2006)…” 

Sidan 144, stycke 3, rad 11: ”..(Martin, 2004…” ska vara ”…(Martin, 2006…” 

Sidan 146, rad 2: ”..Martin (2004)…” ska vara ”…Martin (2006)…” 

Sidan 147, andra raden: ”…vissa urban former…” ska vara ” …vissa urbana former…” 

Sidan 147, stycke 1, rad 12: ”..(Martin , 2004)…” ska vara ”…(Martin, 2006)…” 

Sidan 149, stycke 2, rad 1: ”…det kan ske både genom…” ska vara ”…det kan ske genom…” 

Sidan 152, stycke 3, rad 4: ”…sig att göra öka…” ska vara ”…sig att göra ökar…” 

Sidan 152, stycke 4, rad 5: ”…var siffran 34 % 2006…” ska vara ”…var siffran 33% 2006…” 

Sidan 162: referensen “Friedmann, J. (2011) Insurgencies: Essays in Planning Theory. Oxon: 

Routledge” ska in. 

Sidan 167: referensen ”Naturvårdsverket (2007). FN:s klimatpanel 2007: Syntesrapport. Rapport 

5763. Naturvårdsverket.” ska in. 

Sidan 169: referensen ”SOU 1998:115. Distansarbete. Arbetsmarknadsdepartementet” skall in. 

Sidan 169: sista referensen: ”Diist” ska vara ”Dijst” 

Sidan 173: ”Bilaga 7…” skall vara ”Bilaga 8…”. Ny bilaga 7 skall in ”Bilaga 7: Fråga använd för 

analys av rangordning mellan förstahandsbutik och andrahandsbutik i webbundersökningen” 

Sidan 238, rad 3: ”…Sveriges Kommuner och Landsting 2007…” ska vara ”…Sveriges Kommuner 

och Landsting & Trafikverket & Boverket, 2015…” 

 


