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Vad är nytt i APA 7? 

Nedan listas de viktigaste förändringarna i den 7:e upplagan av APA-manualen. 

Texthänvisning 

I tabellen nedan ser du hur du ska använda m.fl. (eller et al.) när du hänvisar till din källa i 
texten. Hur det ska se ut beror på antalet författare och om det är första gången du hänvisar till 
den i texten. I APA 7 sätter du m.fl. eller et al. redan vid tre eller fler författare. 

 

 

Referenslistan 

1) I referenslistan skriver du ut upp till tjugo författare. Om författarna är fler än tjugo anges 
de nitton första och ... samt den sista. 

Adlhoch, C., Mandakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, J., 
Baylis, S. A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman, J., Tosti, M. E., 
Ciccaglione, A. R., Hofhuis, A., Zaaijer, H., Lange, H., de Sousa, R., Avellon, A., 
Sundqvist, L., ... Ijaz, S. (2019). Standardising surveillance of hepatitis E virus infection 
in the EU/EEA: A review of national practices and suggestions for the way forward. 
Journal of Clinical Virology, 120, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005 

 

2) Du ska inte längre ange förlagsort. 

Claiborne, L., & Drewery, W. (2010). Human development: Family, place, culture. McGraw-
Hill. 

 

3) Om det finns flera förlag ska du ta med alla i den ordning de anges i publikationen med 
semikolon emellan. 

Gilford Press; Basic Books. 
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4) DOI-nummer skrivs på samma sätt som andra länkar och kan anges som en länk eller som 
vanlig text. Du ska inte längre skriva ”doi:” före numret. 

https://doi.org/xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

5) Tidskriftens nummer (issue) ska alltid anges om det finns. 

Aronin, S., & Floyd, K. K. (2013). Using an iPad in inclusive preschool classrooms to 
introduce STEM concepts. Teaching Exceptional Children, 45(4), 34-39. 
https://doi.org/10.1177/004005991304500404 

 

6) Om en artikel har artikelnummer anges detta istället för sidor. Skriv Artikel följt av 
artikelnumret. 

Theorell, T., Hammarström, A., Aronsson, G., Bendz, L., Träskman-Bendz, L., Grape, T., 
Hogstedt, C., Marteinsdottir, I., Skoog, I., & Hall, C. (2015). A systematic review 
including meta-analysis of work environment and depressive symptoms. BMC Public 
Health, 15(1), Artikel 738. https://doi.org/10.1186/s12889-015-1954-4 

 

7) Om en artikel saknar DOI-nummer lägg istället till webbadressen direkt till artikeln om 
artikeln ligger fritt på webben. 

Hoare, K. J. (2014). Children's participation in society is likely to lead to their improved 
health and wellbeing. New Zealand Medical Journal, 127(1405), 12-14. 
https://www.nzma.org.nz/journal/read-the-journal/all-issues/2010-2019/2014/vol-127-
no-1405/6344 

 

8) ”Hämtad från” behövs inte längre framför länkar förutom när hämtdatum ska anges. 

När utgivningsår saknas ska du ange hämtdatum om det är troligt att innehållet kan komma att 
förändras eller uppdateras över tid.  

 

9) Om författaren är densamma som utgivaren ska inte utgivaren anges. 

American Psychological Association. (2011). Dollars and sense: Talking to your children 
about the economy. http://www.apa.org/helpcenter/children-economy.aspx 

 



Karlstads universitetsbibliotek 2020-08-17  

 
 

 

 

10) Vid andrahandscitering ska du ta med året på originalkällan om det finns tillgängligt. 

Bergman (1992, refererad till i Blom, 2008) visar i sin undersökning att… 

(Observera att det endast är Bloms bok som ska vara med i referenslistan, dvs. den bok du har 
läst). 

 


