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Allmänna regler 

Texthänvisning	  
När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar 
och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du citerar i den löpande 
texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med 
hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som 
tillsammans med utgivningsåret ska stå i parentesen. 

I parentesen i texten: 
(Andersson, 2000)  
 
I referenslistan: 
Andersson, C. (2000). Kunskapssyn och lärande i samhälle och arbetsliv. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
I parentesen i texten: 
(Skolverket, 2010) 
 
I referenslistan: 
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. uppl.). Stockholm: 

Skolverket. 
 

Författare	  
Om en källa har två författare ser det ut så här i parentesen i texten (Andrews & 
Luckey, 2008). Om en källa har fler än två till sex författare ska du ange alla 
namnen i parentesen första gången du hänvisar till den (Jansson, Persson, & 
Ågren, 2006). Om den sedan dyker upp igen räcker det med det första 
författarnamnet om du lägger till m.fl. eller et al. (Jansson et al., 2006) 

Om en källa har fler än sju författare anger du den första författaren följt av et 
al. i parentesen i texten (Seltzer et al., 2005) 

I referenslistan skriver du ut de sex första följt av ,… och avslutar med den sista 
författaren: 

Seltzer, J. A., Bachrach, C. A., Bianchi, S. M., Bledsoe, C. H., Casper, L. M., 
Chase-‐Lansdale, P. L., . . . Sanders, S. G. (2005). Explaining family change 
and variation: Challenges for family demographers. Journal of Marriage and 
Family, 67(4), 908-925.  
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När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du 
författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan 
(Andersson, 2000, 2005).  

Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du 
dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om 
detta längre fram under rubriken Sortering på sidan 3. 

Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt 
genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). 

Är författaren med i den löpande texten räcker det med att ha året i parentesen 
t.ex. Andersson (2005) menar att… 

Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation som är utgiven 
samma år skiljer du dem åt genom att ta med initialerna.  
(B. Andersson, 2009; K. Andersson, 2009) 
 
Om författarnamnet är med i den löpande texten ser det ut så här: B. Andersson 
(2009) och K. Andersson (2009) menar att … 
 

Utgivningsår	  och	  sidor	  
Är du osäker på vilket år boken är utgiven kan du slå upp titeln i Libris (den 
nationella katalogen) som du hittar på bibliotekets hemsida. 

Om du har läst en ny tryckning av en bok och vill visa när originalet skrevs kan 
du ta med båda årtalen i parentesen i texten: 

(Foucault, 1961/2010) 

I referenslistan ser det då ut så här: 

Foucault, M. (2010). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv 
förlag. (Originalet publicerat 1961) 

Ibland saknar t ex webbsidor årtal. Då skriver du (u.å.) i stället för år/datum.  
Om du skriver på engelska skriver du (n.d.)  

Om du hänvisar till en specifik sida (t.ex. vid citat) skriver du så här:  
(Andersson, 2005, s. 8) 
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Andrahandscitering	  
Du ska så långt som det är möjligt undvika andrahandscitering. Om du av någon 
anledning måste göra en andrahandscitering ska du alltid referera till 
andrahandskällan där du hämtat informationen, det vill säga till den publikation 
som du har läst. 

I texten skriver du till exempel: 

Bergmans undersökning (refererad till i Blom, 2008) visar att… 

I referenslistan anger du Bloms bok. 

	  

Referenslistan	  
Första raden i varje referens börjar i marginalen medan övriga rader har ett 
indrag på ca 1 cm. 

Vem	  är	  författare?	  
För att bestämma vem du ska ange som författare, så kan du ställa dig frågan: 
Vem är ansvarig för innehållet? Oftast är vem en person eller flera personer 
(författare eller redaktörer), men det kan också vara regeringar, föreningar, 
myndigheter, företag etc. (som i exemplet ovan med Skolverket). 

Sortering	  
Referenserna i referenslistan sorteras alfabetiskt. Om det är flera verk av en 
författare sortera på år (äldsta verket kommer först). 

Är det flera verk av en författare samma år sorterar du alfabetiskt på titeln med 
tillägget (2003a), (2003b) osv 

Scherp, H.-Å. (2003a). Lärares och skolledares förståelse av 
skolutvecklingsprocessen. Karlstad: Karlstads universitet. 

Scherp, H.-Å. (2003b). PBS - problembaserad skolutveckling: Ett vardagsnära 
perspektiv. Karlstad: Karlstads universitet. 

 

Information om hur de olika referenstyperna ska skrivas hittar du nedan 
under rubriken Exempel. 

 

 



4 
 

  
     
	   	   	  
	  
KARLSTADS	  UNIVERSITETSBIBLIOTEK	   	   	   	   	  
Januari	  2016	  	   	   	  
	  	   	   	   	   	    

 
Exempel 
 
Böcker	  
Är du osäker på vilket år en bok är utgiven kan du slå upp titeln i Libris 
(nationella katalogen) som du hittar på bibliotekets hemsida. 

Första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln skrivs med 
versal. I övrigt skrivs alla titlar med gemener. Titeln är kursiv.  

Bok	  	  
Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter: Människa och vetenskap ur 

ett livsvärldsperspektiv. Göteborg: Daidalos. 

Bok	  i	  ny	  upplaga	  
McAllister, R. (1998). Talkommunikation (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Elektronisk	  bok	  	  
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Hämtad från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Antologi	  med	  redaktör	  
Ericson, B. (Red.). (2007). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kapitel	  i	  antologi	  med	  redaktör	  
Bonnier, I. (2007). Vår son har dyslexi. I B. Ericson (Red.), Utredning av läs-

och skrivsvårigheter (3 uppl., ss. 55-64). Lund: Studentlitteratur. 

 Observera att det är antologins titel och inte kapitlets titel som är kursiv. 

Rapport	  	  
Nilholm, C. (1997). Språktillägnande hos barn med Down syndrom: En 

forskningsöversikt (Arbetsrapporter från Tema K, nr. 6). Linköping: 
Linköpings universitet. 
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Rapport	  från	  statlig	  utredning	  
SOU 2011:33. Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden: För barns 

och elevers bästa. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Avhandling	  
Löfdahl, A. (2002).  Förskolebarns lek: En arena för kulturellt och socialt 

meningsskapande (Karlstad University studies, nr. 2002:28). 
Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstads universitet. 

Om avhandlingen ingår i en rapportserie kan du, om du vill, ange det som i 
exemplet ovan. Om avhandlingen finns elektroniskt kan du lägga till Hämtad från 
samt hämtadressen. 

Flerbandsverk	  	  
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New 

York, NY: McGraw-Hill. 

Flerbandsverk	  som består av flera volymer och som givits ut under mer än ett år 

Tidskriftsartiklar	  
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican 

immigration in the United States and its implications for local law 
enforcement. Law Inforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 

Artikelns titel skrivs alltid med gemener förutom första bokstaven i huvudtiteln 
och första bokstaven i undertiteln som ska vara versala (enligt principen 
Huvudtitel: Undertitel). Tidskriftens namn skrivs ut i sin helhet och varje bärande 
ord har stor bokstav.  Tidskriftens namn och volym ska vara kursiva. 

Digital Object Identifier (doi) är en slags webbadress som unikt digitalt 
identifierar en artikel i en vetenskaplig tidskrift. De flesta större vetenskapliga 
utgivare tilldelar sina artiklar doi:er. Om artikeln har en doi ska du ange den. 
Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka här för att se om den har en doi: 
http://www.crossref.org/guestquery/. Om du läste en elektronisk artikel som 
saknar doi ska du ange webbadressen till tidskriftens hemsida och inte till själva 
artikeln. Se exemplen nedan. 
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Tidskriftsartikel	  med	  doi	  
Heimdahl Mattson, E., Fischbein, S., & Roll-Pettersson, L. (2010). Students with 

reading difficulties/dyslexia: A longitudinal Swedish example. International 
Journal of Inclusive Education, 14(8), 813-827. 
doi:10.1080/13603110902721662 

Tidskriftsartikel	  som	  saknar	  doi	  
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem 

mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-
journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Hämtad från 
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/ 

Elektronisk	  tidskriftsartikel	  som	  saknar	  sidor	  
Björk, B. C., & Solomon, D. (2012). Open access versus subscription journals:  

A comparison of scientific impact. BMC Medicine, 10.Retrieved  from 
http://www.biomedcentral.com/bmcmed/content 

Om artikeln har en doi anger du den istället för hämtadressen. 

Artikel	  som	  är	  inlämnad	  till	  en	  tidskrift	  och	  accepterad	  
Bäckman, B., Bengtsson, K., Johansson, I. & Persson, J. (under utgivning). 

Children with Down syndrome: Oral development and morphology after 
use of palatal plates between 6 and 48 months of age. International 
Journal of Paediatric Dentistry. 

	  Manuskript	  som	  är	  inlämnat,	  men	  ännu	  inte	  accepterat	  
McFeast, P.N. (2006). Religion as schema. Manuskript inlämnat för publicering. 

 

Artiklar	  i	  tryckta	  och	  elektroniska	  uppslagsverk,	  samlingsverk	  eller	  
encyklopedier	  

Osignerad	  artikel	  i	  elektroniskt	  uppslagsverk,	  samlingsverk	  eller	  encyklopedi	  
Nationalencyklopedin (2008). Stämplingsteori. Hämtad från http://0-

www.ne.se.biblos.kau.se:80/jsp/search/article.jsp?i_art_id=318080 

Osignerad	  artikel	  i	  tryckt	  uppslagsverk,	  samlingsverk	  eller	  encyklopedi	  
Nationalencyklopedin (1991). Efterskalv. Höganäs: Bra böcker. 
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Signerad	  artikel	  i	  elektroniskt	  uppslagsverk,	  samlingsverk	  eller	  encyklopedi	  
Bengtsson, J. (2008). Fenomenologi. I Nationalencyklopedin. Hämtad från 

http://0-w.ne.se.biblos.kau.se:80/jsp/search/article.jsp?i_art_id=168377 

Signerad	  artikel	  i	  tryckt	  uppslagsverk,	  samlingsverk	  eller	  encyklopedi	  
Bergmann, P.G. (1993). Relativity. I The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, 

ss.501-508). Chicago: Encyclopeaedia Britannica. 

Lagtext	  
Svenska lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling SFS. 
Varje lag får ett SFS-nummer som består av årtal och löpnummer.  

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

I texten anger du kapitel och paragraf enligt följande: Enligt 1 kap. 9 § i 
Högskolelagen (SFS 1992:1434) ska… 

Proposition	  
Proposition 1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning. Stockholm: 

Regeringskansliet. 

	  
Konferenser	  

Paper	  presenterat	  på	  konferens	  
Szybek, P. (2004, September). A phenomenological re-construction of the zone 

of proximal development. Paper presenterat vid ECER 2004, the 2004 
European Conference on Educational Research, Rethymnon, Cyprus, Greece. 

Konferensbidrag	  utgivet	  i	  en	  antologi	  
Johansson, I., Bengtsson, K., Andersson, L.-E. & Simak, E. (1998). Flexible 

palatal plate in speech therapy in children with Down’s syndrome. I P. 
Branderud & H.Traunmüller (Red.), Fonetik 98: Proceedings. The Swedish 
Phonetics Conference, May 27-29 1998 (ss. 122-125). Stockholm: 
Stockholms universitet. 

Dagstidningsartikel	  
Wallström, A. L. (2011, 29 augusti). Storsatsning på mattelärare föreslås. 

Dagens Nyheter. Hämtad från http://www.dn.se/ 
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Litteratur	  under	  utgivning	  	  
Andersson, B. (Under utgivning). Skolans naturvetenskap: Helhetssyn och 

progression.     

Litteratur	  som	  aldrig	  publicerats	  
Ginner, T. (Opublicerad). Hur står det till med tekniken i skolan?: CETIS 

enkätundersökning 1998. Linköpings universitet: CETIS - nationellt 
resurscentrum för teknikundervisning i förskola och skola. 

Datorspel	  
Chun M. J. (Producent). (2009). The Sims 3 [Datorspel]. Redwood City, CA: 

Electronic Arts. 

Film	  
Schildt, P. (Regissör).  (2010). Tusen gånger starkare [Film]. Sverige: Sonet 

Film & Saperi Film. 

Läroplaner	  
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. uppl.). Stockholm: 

Skolverket.  

 

Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

Ämnesplan	  för	  gymnasieskolan	  (elektronisk)	  
Skolverket (2011). Ämne – Religionskunskap [Ämnesplan]. Hämtad från 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-
och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=REL 

Detta är ett exempel på en text direkt på en webbsida som inte faller in under 
någon referenstyp i exemplen ovan. För mer information om detta se under 
rubriken Webbsidor nedan.  
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Personlig	  kommunikation	  
Samtal, föreläsningar, telefonsamtal med mera, det vill säga material som 
läsaren inte har tillgång till ska inte vara med i referenslistan, utan anges endast 
i den löpande texten. Tänk på att be avsändaren om lov innan personlig 
kommunikation citeras. 

Föreläsning	  
…enligt lektor Karin Andersson (föreläsning, 31 maj 2005), ska… 

eller 

Telefonsamtal	  
…enligt juristen Hans Olofsson (telefonsamtal, 31 maj 2005), ska… 

	  
Webbsidor	  
Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller 
ett specifikt dokument på webbsidan så anger du webbadressen direkt i 
parentesen i texten och har inte med referensen i referenslistan.  

Om du däremot vill hänvisa till någon specifik text eller till något specifikt 
dokument på en webbsida så utgår du i första hand från referenstyp, det vill 
säga om det till exempel är en artikel som är länkad från en webbsida skriver du 
referensen som en artikel i referenslistan (se exemplet Dagstidningsartikel 
ovan). 

Ange endast hämtdatum i de fall källan kan förändras över tid (till exempel 
Wikipedia). 

Om det däremot är text direkt på webbsidan som inte faller in under någon 
referenstyp i exemplen ovan skriver du referensen enligt denna mall: 

Efternamn, F. (År/Datum). Titel [Format]. Hämtad från http://URL 

Om webbsidan saknar år skriver du (u.å.) i stället för år/datum.  
 
Formatet inom klamrarna behöver bara vara med i de fall det är ett blogginlägg, 
en twitterkommentar eller liknande. Observera att titeln inte är kursiv. 

Ange författaren i första hand om det framkommer vem det är. Om det inte finns 
någon författare, så ange institution. I sista hand ange webbsidans rubrik som 
uppslagsord. 
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Text	  på	  webbsida	  som	  inte	  har	  formen	  av	  en	  artikel,	  rapport	  etc.	  med	  namngiven	  
författare	  
Haikola, L. (2012, 15 mars). Intresset för utbildning stigande inom EU. Hämtad 

från http://www.hsv.se/omhogskoleverket/ pressrum/ 
universitetskanslerntycker/2012/intressetforutbildningstigandeinomeu.5.13
6ee657135e45b162a80001895.html 

Text	  på	  webbsida	  som	  inte	  har	  formen	  av	  en	  artikel,	  rapport	  etc.	  utan	  namngiven	  
författare	  
Skolverket (2012). Elever med heltäckande slöja i skolan. Hämtad från 

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/elever-med-
heltackande-sloja-i-skolan-1.165928 

Blogginlägg	  
Bergenheim, Å. (2012, 4 mars). Examinera i grupp? [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://rektorsblogg.kau.se 

Ta endast med bloggens namn om det inte framkommer i webbadressen. 

Blogginlägg	  med	  alias	  
Lenox (2009, 1 september). Om demokrati [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://paforskolan.blogspot.se/2009/09/om-demokrati.html 

Om ett alias (screen name) används i bloggen så ska det användas i referensen 
som i exemplet ovan. 

Bloggkommentar	  
Ekecrantz, S. (2012, 14 mars). Se: Examinera i grupp? [Bloggkommentar]. 

Hämtad från http://rektorsblogg.kau.se/2012/03/04/examinera-i-
grupp/#comments 

Twitter	  
NinaHellman (2012, 2 februari). Biologilärare i högstadiet talade homosexualitet 

i termen "dom". Typ: "dom är också människor", Man ba: "hey, I'm the 
secret spy! [Twitterinlägg]. Hämtad från http://twitter.com/#!/ 
Zebrabajz/statuses /165067117274742784 

 


