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Generella regler 
Det finns många olika referenssystem och exemplen nedan är en variant av Harvardsystemet. Syftet med en 
referenslista är att det skall vara lätt för dina läsare att hitta tillbaka till de källor som ligger till grund för ditt arbete. 
Det är viktigt att du är konsekvent och tydlig vid din referenshantering. 
Harvardsystemet består av två delar, en hänvisning i den löpande texten och en fullständig bibliografisk beskrivning i 
en referenslista. Det är viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i 
referenslistan. Det är uppslagsordet (vanligtvis författarens efternamn) i referenslistan som tillsammans med 
utgivningsåret utgör hänvisningen i texten. 
 

Texthänvisningar 
Normalt består texthänvisningen av en författares efternamn följt av ett årtal: 

 
…(Ekelund 1999)…  

 
Du kan också fläta in namnet i texten och ha enbart året i parentesen.   
 

Ekelund (1999) beskriver i sin text… 

Om man vill hänvisa till flera publikationer av samma författare anger man författarnamnet i parentesen och 
därefter årtalen med ett komma emellan: 

 …(Grönroos 2001, 2005)…  

Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon. 

…(Grönroos 2005; Jonsson 2001)… 

Sidor vid texthänvisning 
Det finns varierande praxis inom olika ämnesområden när det gäller att ange sida/sidor vid texthänvisning eller inte. 
Inom vissa ämnen anger man alltid sida när man refererar, medan andra enbart vill ha med sidangivelser vid citat. I 
denna manual anges sidor enbart vid citat.  
Följ den praxis som är vanlig inom ditt ämnesområde eller din institution. Hör med din handledare/lärare om du är 
osäker vad som gäller inom ditt ämne.  
 

Citat 
Sidhänvisning i texten anges alltid vid direkt citat, tabeller, diagram och figurer. 
Kortare citat skall skrivas direkt i texten och inom citattecken (" ").  

Handboken slår fast att man ”utesluter den punkt som avslutar den 
 citerade texten i original” (Strömqvist 1998, s. 138). 

 

Om man vill citera ett längre stycke (mer än två eller tre rader) används istället blockcitat. Citatet markeras då 
genom indrag från båda sidor och med en mindre teckenstorlek. Inga citattecken ska anges! Endast vid blockcitat ska 
källparentesen (om den inte föregår citatet) placeras efter sista meningens punkt: 

Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och  
förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga  
termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt  
hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om  
hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. (Säljö 2000, s. 34) 
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Om man utelämnar ett avsnitt i ett citat för att korta ner det, markeras det med tre punkter omgivna av 
hakparentes: [...]. 

”Begrepp [...] hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall 

förhålla oss till dem i olika sammanhang” (Säljö 2000, s. 34). 

Andrahandscitering 
Undvik så långt som möjligt att referera i andra hand men om du måste referera till en annan bok än den du läst och 
inte kommer åt grundkällan, skriv då referensen enligt följande:  

Ledare behöver flera typer av information för att kunna leda en verksamhet (Johansson 1995 
refererad i Bjurklo & Kardemark 2003).  

I referenslistan anger du referensen till den bok som du faktiskt läst: 

Bjurklo, M. & Kardemark, G. (2003) Händelseredovisning: en bok om redovisning av kompetens. 
Lund: Studentlitteratur. 

Författare 
Två författare med samma efternamn 
När två författare med samma efternamn har skrivit var sin publikation som är utgiven samma år, är det viktigt att 
ta med författarnas initialer. Placeringen av initialer beror på om du skriver författarens efternamn inom eller 
utanför parentesen: 
 

(Svensson, T. 2001; Svensson, K. 2001)  
 
När T. Svensson (2001) och K. Svensson (2001) hävdar att … 

Två författare 
Båda skall tas med i texthänvisningen. Tänk på att i löpande text skrivs "och" mellan författarnamnen men i 
parentesen används et-tecknet (&): 

(Svensson & Andersson 1997)  
 
Svensson och Andersson (1997) gör följande ...  

Flera författare 
Om det finns tre eller flera författare till samma publikation skriver du bara det första namnet och et al. i 
texthänvisningen. Det är en förkortning för et alii som betyder och andra:  

 (Edvardsson et al. 1988) alternativt Edvardsson et al.(1988) 

I referenslistan skriver du ut alla författares namn:  

Edvardsson, B., Edvinsson, L. & Nyström, H. (1988). Internationalisering i kunskapsintensiva 
tjänsteföretag. Karlstad: Centrum för tjänsteforskning. 

 
Författare med flera publikationer i samma texthänvisning 
När du hänvisar till flera referenser av samma författare i samma texthänvisning anger du författarnamnet i 
parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan: 

 
 (Andersson 2000, 2005) 
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Författare med flera publikationer samma år 
En och samma författare kan ha två eller flera publikationer utgivna samma år. Då lägger du till a, b, c etc. 
omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. Vilken referens som skall ha a eller b beror 
på titlarnas inbördes alfabetiska ordning: 
 

… Falkman (2001a) och Falkman (2001b) … 
 
I referenslistan skriver du: 

Falkman, P. (2001a). Externredovisningens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
Falkman, P. (2001b). Redovisningens reglering. Lund: Studentlitteratur. 

 
Företag, myndigheter, organisationer som författare 
Företag, myndigheter och organisationer ger också ut publikationer och anges som författare om publikationen inte 
har någon tydlig upphovsman. Namn på företag, myndigheter eller organisationer skrivs vanligen ut i sin helhet varje 
gång de citeras. Vissa grupper med välkända akronymer skrivs ut vid första tillfället med akronymen i hakparentes 
och sedan fortsättningsvis enbart med akronym.  

Första texthänvisningen:  

(Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] 2007)  

Efterföljande tillfällen: 

(SMHI 2007) 

I referenslistan är det dock nödvändigt att skriva ut hela namnet: 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] (2007)… 

Muntliga källor 
Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna 
inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du 
refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd. Detta gäller inte föreläsningar inom utbildningen. 

I texten skriver du: 

 Björk1 anser att… 

I fotnoten 

 1Hans Björk VD KPMG, intervju den 14 juni 2006. 

Observera att intervjuer och enkäter som ingår i empiriskt material inte räknas som muntliga källor. Du ska alltså 
inte referera på detta sätt när intervjuerna ingår som data i en undersökning.  Hur de ska redovisas kan variera, de 
kan presenteras i texten eller listas i en bilaga till uppsatsen. Hör med din handledare! 
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Referenslistan  
I referenslistan skall du redovisa alla författare och texter du hänvisat till i din text. Referenserna i referenslistan 
sorteras alfabetiskt. Om det är flera verk av en författare sorteras de kronologiskt (äldsta verket kommer först). Är 
det flera verk av en författare samma år sorterar du alfabetiskt på titeln med tillägget (2003a), (2003b) osv.  

Artiklar 

Tidskriftsartiklar 
Referensen till en tidskriftsartikel inleds med artikelns författare följt av år inom parentes och titel. Därefter följer 
information om tidskriftens titel, volym, nummer och sidor. Tidskriftens titel skall skrivas med kursiv stil. Om 
författare saknas används artikelns titel som huvuduppslag. 

Lenz, E. R., Pugh, L. C., Milligan, R. A., Gift, A. & Suppe, F. (1997). The middle-range theory of unpleasant 
symptoms: an update. Advances in Nursing Science, 19(3), 14-27. 

 
Ibland saknas uppgifter om volym för vissa tidskrifter, ange då enbart vilket nummer det är inom parentes. 
Kragh Jakobsen, R. (2016). Du tänker med tarmen. Illustrerad vetenskap, (3), ss. 26-33. 

 
Om du har läst en artikel i en databas och sidnumrering helt saknas ska du ange i vilken databas du har hämtat 
artikeln. Skriv Tillgänglig: innan databasens namn. 
Lennartsson, R. (2015). Tillväxt utan ökande utsläpp. Balans, (10). Tillgänglig: FAR Info. 

Elektroniska tidskriftsartiklar  
Elektroniska tidskriftsartiklar kan ha ett DOI-nummer (Digital Object Identifier) som är ett unikt 
identifikationsnummer. Till skillnad mot en vanlig webbadress ändras inte en DOI utan leder alltid till artikeln även 
om den får en ny webbadress. Finns ett DOI-nummer ska detta anges sist i referensen. 
Bowden, J.L. (2009). The process of customer engagement: a conceptual framework. Journal of Marketing 

Theory & Practice, 17(1), 63-74. doi: 10.2753/MTP1069-6679170105 

Referensen till en elektronisk tidskriftsartikel som saknar DOI-nummer skrivs som referensen till en tryckt 
tidskriftsartikel. 

Prepublicerade artiklar (innan tryckt publicering) 
Artiklar som är prepublicerade på webben, innan tryckning, får frasen [epubl. före tryckning] direkt efter artikelns 
titel. Den här typen av publikationer saknar uppgifter om volym, häfte och sidor. Finns en DOI så bör den anges.  
Bäck, M., Cider, Å., Gillström, J. & Herlitz, Johan (2012). Physical activity in relation to cardiac risk markers in 

secondary prevention of coronary artery disease [epubl. före tryckning]. International Journal of 
Cardiology. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.09.117  

 
Tidningsartiklar  
Ange vilket datum tidningen kom ut sist i referensen.  
Ahlenius, I. (2004). De farliga jasägarna. Dagens Nyheter, 15 januari. 

 
Innehållet kan skilja sig åt mellan papperstidningen och webbversionen så därför skall du ha med en URL till artikeln 
om du läst den på webben. Om den kompletta URL:en blir väldigt lång räcker det med att uppge en förkortad URL., 
t.ex. http://www.dn.se, förutsatt att alla andra uppgifter är kompletta. Det är vanligaste att URL:en är olänkad. 
Persson, A. (2013). Skolministern öppnar för gemensamt kösystem. Dagens Nyheter, 5 november. 

http://www.dn.se [2013-12-05]  

http://www.dn.se/nyheter/politik/skolministern-oppnar-for-gemensamt-kosystem/
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Böcker 
En författare 
Eriksson, K. (2015). Vårdandets idé. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

 
Två författare 
Malmström, C. & Skoglund, L. (2015). Chefen som gör skillnad: ett kommunikativt ledarskap som bygger på 

tydlighet och uppföljning. 2. uppl. Stockholm: Gothia fortbildning. 
 
Flera författare 
Wahlgren, P., Warnling-Nerep, W. & Wrange, P. (2004). Juridisk skrivguide. 3.uppl. Stockholm: Norstedts 

juridik. 

Antologier/samlingsverk med redaktörer 
Med antologier/samlingsverk avses böcker där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för 
sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare. 
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 
Kapitel i antologi/samlingsverk 
Lindahl, B. & Skyman Edberg, E. (2014). Kroppen, kroppslig vård och hygien. I Edberg, A. & Wijk, H. (red.). 

Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 121-150. 

 
Författare eller redaktör saknas 
Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. (2001). Stockholm: Transportgruppen. 

 
Bok, ny upplaga 
Böcker som utkommit i flera upplagor ska du ha med uppgifter om upplaga från och med den andra upplagan. 
Grönlund, A., Tagesson, T. & Öhman, P. (2013). Principbaserad redovisning. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 
Elektronisk bok 
E-böcker som du läst/laddat ner via ett bibliotek eller en bokhandel ska ha samma uppgifter som för tryckta böcker, 
men lägg till [Elektronisk] efter titeln. 
Pan, K. & Sachs, J. (2015). The Age of Sustainable Development [Elektronisk]. New York: Columbia University 

Press. 

 
En del böcker och rapporter finns fritt tillgängliga på Internet. Skriv då referensen som till en tryckt bok men ange 
URL:en sist med hämtdatum inom klammer. 
WHO. (2013). Nursing and midwifery progress report 2008–2012. Geneva: WHO. 

http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/NursingMidwiferyProgressReport.pdf [2015-12-11] 
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Avhandlingar 
Nordin, A. (2015). Patient safety culture in hospital settings: measurements, health care staff perceptions and 

suggestions for improvement. Diss. Karlstad: Karlstads universitet. 

Uppsatser 
Löfgren, E. & Åkerstedt Fridén, M. (2011). Kreditgivning till små aktiebolag i tillväxtfasen: en kvalitativ studie. 

Kandidatuppsats. Karlstad: Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 
Avdelningen för företagsekonomi. 

Rapporter 
Rapporter ingår ofta i en rapportserie och man kan ta med serieuppgifter i referensen om man vill. Serie och 
serienummer placeras då inom parentes efter dokumentets titel. 
Roine, J. (2012). Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?: en översikt om relationen mellan ekonomi, politik 

och fördelning. (Studier i finanspolitik: 2012:4). Stockholm: Finanspolitiska rådet. 

 
Exempel på rapport där myndigheten står som upphovsman: 
Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2009). Vacciner till barn: skyddseffekt och biverkningar: 

en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

Konferenser 
Konferenspublikation 
Tunstall, E. & Buur, J. (red.) (2012). Proceedings Participatory Innovation Conference 2012: PIN-C 2012. 

Odense: University of Southern Denmark. 

Konferensbidrag  
Chan, C. C. H., Lo, Y., Chen, C. Y. & Tsai, P. C. (2015). Using cloud computing to support customer service in 

the automobile industry:  an exploratory study. I Yamamoto, S. (red.). New Ergonomics Perspective - 
Selected Papers of the 10th Pan-Pacific Conference on Ergonomics. Tokyo, Japan, 25-28 August 2014. 
Boca Raton: CRC Press, ss. 319-324. 

Konferensbidrag i elektronisk form 
Balakrishnan, R. (2006). Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever? Paper presented at the 

IEEE Symposium on 3D User Interfaces. Alexandria, Virginia, USA, March 25 and 26, 2006. 
doi:10.1109/VR.2006.148 

Årsredovisningar 
Innehållet i årsredovisningar skiljer sig åt mellan bolagets publikation och den ekonomiska redovisning som lämnas 
till Bolagsverket och som är sökbar i databaser. Ange företaget som författare om ingen upphovsman finns. Om du 
hämtat årsredovisningen på företagets webbplats anger du URL och hämtdatum sist inom klamrar. Det vanligaste är 
att låta URL:en vara olänkad. 
AB Anders Löfberg (2012a). Årsredovisning med hållbarhetsredovisning – 2011/2012. 

http://www.lofbergs.no/PageFiles/4326/ab_anders_lofberg_arsred_2011-12.pdf [2014-08-21] 

 
Hämtar du årsredovisningen från en databas anger du databasens namn med tillägget Tillgänglig: direkt efter titeln.  
AB Anders Löfberg (2012b). Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2011-30 juni 

2012. Tillgänglig: Retriever Business. 
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Offentliga publikationer  

Lagar  
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

Propositioner 
Proposition 2009/10:210. Patientsäkerhet och tillsyn. Stockholm: Socialdepartementet. 

SOU 
SOU 2001:63. Offentliga Sverige på nätet: delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Ds 
Ds 2008:6. Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 
 

Uppslagsverk 

Tryckt uppslagsverk 
Signerad artikel (=det finns en eller flera författare) i tryckt uppslagsverk: 
Hagström, B. (1996). Norska. I Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra böcker, bd.12, s. 230. 

 
Osignerad artikel (=det finns ingen/inga författare) i tryckt uppslagsverk: 
Nationalencyklopedin (1991). Efterskalv. Höganäs: Bra böcker. 

Elektroniskt uppslagsverk 
Signerad artikel i elektroniskt uppslagsverk: 
Wiqzell, H. & Malmquist, J. (2008). Vaccin. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/vaccin [2008-07-

03] 
 
Osignerad artikel i elektroniskt uppslagsverk: 
Nationalencyklopedin (2012). Stigmatisering. http://www.ne.se/lang/stigmatisering/315459 [2013-10-10] 

 

Webbsidor 
Om det saknas författare men det finns en organisation, myndighet eller ett företag angiven som ansvarig för 
webbplatsen, ange organisationen/myndigheten/företaget som författare.  
Tillväxtverket (2016). Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar. 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/varaundersokningar/foretagensvillkorochverkligh
et/offentligupphandling.4.727874b114bb71d3df1d850a.html [2016-01-20] 

 
Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver man u.å. (=utan årtal) inom parentes. 
Skogsmäklarna (u.å.). Skoglig ekonomisk rådgivning. 

http://www.skogsmaklarna.com/tjanster/skogligekonomisk-radgivning [2013-08-07] 

 

http://www.skogsmaklarna.com/tjanster/skogligekonomisk-radgivning
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Audiovisuella medier 

Radio 
Sommar (2008). Dolph Lundgren [radioprogram]. Producent: Helena Groll. Sveriges Radio, P1, 19 juli. [2014-

12-10] 

TV 
Vetenskapens värld (2010). Världshavens försurning [TV-program]. Sveriges Television, SVT 2, 15 mars.[2014-

10-24] 

 
 
Film 
Searching for Sugar Man (2013) [film]. Regissör: Malik Bendjelloul. London: Red Box Films & Passion Pictures. 

Video 
SLU biblioteket (2014). Vad är en vetenskaplig artikel? [video]. http://youtu.be/9wCZISA3r3U [2015-02-13] 

Sociala medier 
Blogginlägg kan betraktas som ett slags artiklar. Bloggarens namn blir författare och bloggens namn motsvarar 
tidskriftens titel och skall kursiveras. I referensen ska du även ta med inläggets rubrik samt URL och datum för när du 
läste inlägget.  
 
Blogg 
Neidenmark, T. (2014). Användning och återanvändning av forskningsdata. Forskarbloggen: en mötesplats för 

forskare och resurser [blogg], 12 juni. http://forskarbloggen.sub.su.se/ [2014-06-13] 

Twitter 
Chalmers bibliotek (2015). Nu finns edX som iPhone-app! Gratis onlinekurser från all världens universitet. 

Spana in vår grafenkurs! [twitter], 27 januari. 
https://twitter.com/chalmerslibrary/status/560094090113859584 [2015-02-13] 

 

Illustrationer: tabeller och figurer/bilder 
I vetenskapliga texter delar man upp illustrationer i tabeller och figurer. Tabeller är en presentation av data i 
tabellform. Figurer är diagram, fotografier, skisser och andra bilder. Mer information om hur man refererar till 
illustrationer i olika former finns i dokumentet Högskolan i Borås.(2015). Guide till Harvardsystemet. http://hb.diva-
portal.org/smash/get/diva2:850239/FULLTEXT02.pdf (Se kap.11 Bild, ljud och föremål) 

Läs mer om upphovsrätt och om var du kan hitta fria bilder på bibliotekets webbplats: 
http://www.kau.se/bibliotek/skriva/upphovsratt/bilder-och-presentationer 

 

 
 

http://forskarbloggen.sub.su.se/
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:850239/FULLTEXT02.pdf
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:850239/FULLTEXT02.pdf
http://www.kau.se/bibliotek/skriva/upphovsratt/bilder-och-presentationer
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