
Errata-blad, Homo Domesticus av Lars Vigerland 
Upprättat den 11 maj 2007 
Sida, stycke, rad Text i befintligt manus Ersätts eller förändras med 
   
17, 2, 1 (rubrik) Övrigt: Övrigt: 
279, 2, 16 ...oreflekterat... - 
280, 1, 2 ...har sannolikt...  ...kan ha... 
280, 1, 5 ...grad representerar... ...grad kan representera... 
280, 1, 16 ...ständig... - 
281, 1, 1 ...optimala... ...förespråkade... 
281, 1, 7 ...haft... - 
282, 1, 12 ... marknaden... ...marknaden även... 
282, 2, 15 ...kunna... ...ha störst möjlighet att... 
282, 2, 16 ...göra det. ...göra det upp till en hög nivå. 
282, 2, 16 ...uppgav acceptabla... ...uppgav genomsnittligt 

acceptabla... 
282, fotnot 504 Persson 1994 - 
283, 1, 1 ...är denna... ...är bl.a. denna... 
283, 1, 11 ...lägre acceptabla... ...lägre genomsnittligt 

acceptabla... 
283, 1, 14 ...kan komma... ...sannolikt kommer... 
283, 1, 26 ...lägst acceptabla... ...lägst genomsnittligt 

acceptabla... 
285, 2, 7/ 285, 2, 9 En sådan lösning...  Olika konsumentkategorier... 

(meningen flyttas upp och 
föregår meningen: En sådan...) 

287, 1, 16 ...incitamenten för... ...incitamenten för en del 
strategier och... 

289, 4, 10 ...Stockholm... ...Stockholm eller andra 
storstadsområden med 
liknande problem... 

290, 1, 21 ...få... ...får... 
290, 1, 23 ...den... ...en eventuell... 
292, 2, 9 ...mån. ...mån ges om dessa intäkter 

bibehålls inom bolagen. 
292, 2, 11 ...om dessa intäkter bibehålls inom bolagen. - 
293, 1, 2  ...förort. ...förort bland informanterna. 
293, 2, 3 ...stor... - 
294, 1, 15 ...konsumentkategorier inom området än om...  ...konsumentkategorier. 
294, 1, 15 ...en bostadskarriär måste företas... En bostadskarriär... 
294, 1, 16 ...avstånd. ...avstånd innebär fler sociala 

och ekonomiska trösklar.  
294, 2, 6 ...samt den möjlighet representation på alla 

delmarknader innebär för aktivitet i alla...  
...samt den möjlighet till 
representation och aktivitet i 



flera... 
294, 2, 10 (positivt eller negativt) - 
294, 2, 16 ...fortsatt... ...fortsatt och irreversibel... 
295, 2, 4 ...hyresstrukturen... ...marknaden... 
295, 2, 5 ...beakta hyresnivåer som allmännyttan tillämpar.  ...beakta allmännyttans 

agerande. 
295, 2, 10 ...attraktivitets-grad... ...attraktivitetsgrad... 
295, 3, 7 ...systemet... ...systemet hur det utformas... 
295, 3, 11 ...framåt... ...framåt eller för alltid 

eroderade... 
 


