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Rättningslista: 

 
Förord: ”och Sture Koinberg, AP-fastigheter” ska vara:”, Sture Koinberg  
samt AP-fastigheter” 
s. 5: ”politisk församlingen” ska vara ”politiska församlingen” 
s. 15: Meningen som startar med ”Ny problemförståelse ...” samt nästföljande 
mening borde ha strukits. Högre upp i samma stycke står meningen: 
 ”Och ange hur en sådan fördjupning kan utföras.” Den borde ha lytt:  
”Och ange hur en sådan fördjupning kan utföras – gäller avhandlingens  
forskningsstrategi, design, metoder et.c. (del II).” 
s. 31: ”Hans vill med hjälp av om en ....” borde ha lytt: ”Han vill med hjälp av en ...” 
s. 34: Den av mig inskjutna satsen i citatet utgår 
s. 37: ”situationsanalysen (värld två)”. ska vara: ”situationsanalysen (värld tre)” 
s. 38: ”nu hävdar” ska vara: ”hävdar nu” 
s. 49: ”Implementeringsforskarna är” ska vara: ”Implementeringsforskarna sysslar” 
s. 60: ”tjänstemänn” ska vara ”tjänstemän” 
s. 67: ”Bogsons” ska vara: ”Bogasons” 
s. 68: ”ologoiskt” ska vara ”ologiskt” 
s. 79: ”påstående stödda empirisk” ska vara: ”påståenden stödda av empirisk” 
s. 84: ”forskaren den den” ska vara: ”forskaren den” 
s. 86: ”idealet är” ska vara: ”idealet att” 
s. 87: ”verkar aldrig inser” ska vara: ”verkar aldrig inse”, dessutom ett ”kan” för mycket 
s. 102: ”uppkommit i och” ska vara: ”uppkommit i och med” 
s. 104 ”ifåga” ska vara ”ifråga” 
s. 113: ”i Avsnitt IIIs inledning” ska vara: ”avhandlingens kap. 11” 
s. 119: meningen som refererar till ”Bilaga A” borde varit struken 
s. 122: ”miljövänner” skulle ha varit ”naturvänner”. 
s. 206: ”avser skäl” ska vara ”avser” 
s. 224: ”viss arbete” skulle ha varit ”visst praktiskt arbete” 
s. 255: ”jfr avhandlingens kap. 13” ska vara: ”jfr avhandlingens kap. 16” 
s. 263: ”vi besök” skulle ha varit ”vi fick besök” 
s. 294: ”välkomna är” skulle ha varit ”är välkomna” 
s. 295: ”inrättandet SMTR” skulle ha varit ”inrättandet av SMTR” 
s. 318: ”jfr avhandlingens kap. 1, 6,7” skulle ha varit ”jfr avhandlingens kap. 1, 6.7” 
s. 366: ordet ”till” skulle inte varit med vid punkt 7. Förslaget påstås innebära en  
kostnadsreducering med 30 % och ingenting annat. 
s. 430: ”Han anser hur som helst” skulle ha varit ”Lukes anser hur som helst”  
s. 449: ”jfr avhandlingens kap. 5” ska vara: ”jfr avhandlingens kap. 6.4” 
s. 462: ”jfr avhandlingens kap. 13” ska vara: ”jfr avhandlingens kap. 15” 
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Tryckfelslista: 
 
Citat har jag angett utan kursivering men har genomgående kursiverats 
Boktitlar m.m. som jag kursiverat saknar sådan på många platser 
Avhandlingens inledande sidor: Radförskjutning vid citat ur riksdagsmotion 
s. 89: ”19931” skulle ha varit ”19931 ” 

s. 223: Ordet ”Arbetstunnel” har fallit bort vid den översta pilen vid Bild 1. 
s. 245 ”publicerad den 28 januari 191.” ska vara ” publicerad den 28 januari 1997: 
” , därefter blankrad sedan ska texten från och med: ”Avser ministern....” vara  
kursiverad (utgör del av citat) 
s. 308-309, 311: Förskjuten text i Tabell 2, Tabell 3, Tabell 5 

s. 383: ”Motorvägsringen runt Stockholms innerstad” skulle ha formaterats som  
bildrubrik för Bild 1 men så har ej skett 
s. 216: Stycket som börjar med ”Min backward-mapping...” upprepas en  
gång till på s. 218 
s. 281: Stycket som börjar med ”Avsnitt IIIs syfte...” upprepas en gång till på s. 282 
s. 449: ”17 mars 2004 1” ska vara: ”17 mars 20041” 

 


