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Akribi – vetenskaplig noggrannhet: 
källförteckning och källhänvisningar 

 

 

1 Källförteckning 
Källförteckningen ska enbart innehålla uppgifter om de texter som du refererar till eller citerar i din 

uppsats. Allt som finns med i källförteckningen måste alltså också finnas med i själva texten.  
 

Rubriker  

Ex 1: Litteratur 
          Källorna utgörs enbart av skrivna texter (traditionellt tryckta eller sådana som förmedlas på         

elektronisk väg (Internet) 

Ex 2: Referenser 

          Källorna utgörs förutom av skrivna texter även av muntliga källor 

Ex 3: 

  Tryckt material (t. ex. böcker, tidningar, tidskrifter) 

Otryckt material (t.ex. rapporter och utredningar utan ISBN-nummer, opublicerade uppsatser 

och manus) 

Skrivna källor (t. ex. brev, manus) 

Muntliga källor(t. ex. intervjuer, tel samtal) 

Elektroniska källor (internetinformation) 

Material (t. ex. film) 

 

1.2 Uppgifter 
Följande uppgifter ska anges för resp källa (se exempel nedan): 

Skriven/tryckt källa  Elektronisk  Muntlig/otryckt 

1 Författarnamn(titel på arbetet  Författarnamn/titel/ Uppgiftslämnarens namn 

om författarnamn saknas eller verket webbplatsinnehavare 

enbart har utgivare) 

2 Årtal/utgivningsår  Årtal  Årtal: muntl. 

3 Textens titel (utgivare)  Namn på text/webbsida Kommunikationstyp 

4 Upplaga om senare än första Version om senare än  ----------- 

   första 

5 ------   Hämtdatum inom parentes Datum inom parentes 

6 Volym, del, band, häfte, årgång eller  

motsvarande 

7 Förlagsort/utgivningsort (alltså inte   ----------- 

tryckort)  

8 Förlag (äv. universitet, fakultet,  Webbadress 

Institution el organisation) 

 

 

1.2.1 Författare 
Samtliga referenser ordnas i första hand i alfabetisk ordning efter författarens efternamn.  

 

1.2.2 Författare saknas 

Saknar referensen författarnamn anger man i stället titeln och utgår från första ordet i titeln. I skrifter 

som publicerats av myndighet som t ex departement, riksdag, centrala myndigheter avgör 

dokumentseriens första bokstav placeringen: 
Arbetsmiljölagen, 1977:1117 

SOU 1990:22 
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Lagar och författningar är alltid primärkällor oavsett om man funnit dem i t ex en kursbok. Det 

innebär att man anger själva dokumentet i referenslistan och inte den bok där man funnit referensen.  

 

1.2.3 Samma författare enskilt och i grupp 
Skrifter med ensam författare placeras före källa där samma författare ingår i en grupp av författare: 
Trost, Jan (1994), Enkätboken. Studentlitteratur. 

Trost, Jan & Levin, Ingmar (1998), Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt  perspektiv.      

Studentlitteratur. 

 

1.2.4 Elektronisk källa 
Om man hämtar hem en text från nätet, som t ex en rapport (oftast som en PDF-fil), behandlas den 

som en vanlig tryckt källa utan angivande av webbadress. 

 

1.2.5 Rubriker  
I litteraturförteckningen skrivs boktitlar med kursiv stil. Namnet på artikel eller uppsats i antologier 

skrivs inom citationstecken. 

 

2 Källhänvisningar – referenser i texten 

En referens är en hänvisning i den löpande texten till en källa där man hämtat sitt innehåll, och man 

gör den bland annat för att:     

 -visa varifrån man hämtat sitt stoff så att läsaren sedan har möjlighet att själv läsa vidare 

- visa att det är andras tankegods och inte ens eget 

- ge någon annan äran, lyfta fram och synliggöra andra forskare 

- visa att man känner till området. 

Om man citerar, refererar eller med egna ord återger vad någon annan skrivit, skall man alltid vara 

mycket noga med att ange källan. Det är viktigt att det alltid tydligt framgår vad som är dina egna 

tankar och vad du har fått från andra källor. Genom att referera till källor bygger du upp din 

trovärdighet inför läsaren. Försök att få källhänvisningarna att smälta in i den löpande texten så 

smidigt som möjligt.  

 

Det finns två olika system för att ange källor: Harvardsystemet som använder källparenteser 

(författare-årtalsystemet) och Oxfordsystemet som använder ett notsystem. Harvardsystemet för 

referensskrivande blir allt vanligare inom de social- och beteendevetenskapliga disciplinerna, bl a på 

grund av att det anses vara bra från läsbarhetssynpunkt, och det är detta system som beskrivs i följande 

avsnitt. För källanvisningar enligt Oxfordsystemet se: Strömquist, Siv (2005), Uppsatshandboken.

   

 

 

 

 

3 Referenser i texten och litteraturlista 
3.1 En författare 
Referens 
Olika ämnesuppfattningar har debatterats kontinuerligt (Malmgren 1996). 

I Malmgren 1996 framhålls att … 

Författarens namn kan stå utanför parentesen för att texten ska löpa smidigare. Detta gör man då 

författaren genom sina åsikter själv blir aktiv i texten. Placera enbart årtalet inom parentes. Placera 

årtalsparentesen så nära författarnamnet som möjligt – helst omedelbart efter: 
I Svenskundervisning i grundskolan(1986) framhåller Malmgren att … 

Vid sin bedömning av svenskundervisning i grundskolan utgår Malmgren 1996 från att …..  

I Svenskundervisning i grundskolan (Malmgren 1996) presenteras  

Malmgren (1996) menar att … 

Litteraturlista: 
Malmgren, Lars-Göran (1996), Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur 
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3.2 Två författare 
Referens: 
(Jarrick & Josephson 1996) 

Litteraturlista: 
Jarrick, Arne & Josephson, Olle (1996), Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2  

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

3.3 Två författare med samma efternamn 
Författarna skiljs åt genom att man skriver ut deras förnamn: 

Referens: 
(Persson, Anders 2000), (Persson, Bertil 1998) 

 

3.4 Tre författare 
Referens: Man uppger endast det författarnamn som står först i verket. De utelämnade namnen ersätts 

med förkortningen m.fl.  
(Martens m.fl. 2004) 

Litteraturlista: Man skriver antingen ut alla tre författare i den ordning de förekommer på titelsidan, 

eller endast den första följt av m.fl.  
Martens, Sara, Blokk, Sören & Persson, Teresa (2004), Barnbokens monster och halvapor. Stockholm:Zettel. 

Martens, Sara m.fl. (2004), Barnbokens monster och halvapor. Stockholm: Zettel. 

 

3.5 Fler än tre författare 
Referens: Man skriver enbart ut den första författaren följt av m fl.: 
(Martens m.fl. 2004) 

Litteraturlista: Man skriver enbart ut den första författaren följt av m fl.: 
Martens, Sara m.fl. (2004), Barnbokens monster och halvapor. Stockholm: Zettel. 

 

3.5 Flera verk av samma författare  
Referens:  
Dysthe (1995) 

Dysthe (2003) 

Litteraturlista: Verken anges kronologiskt: 
Dysthe, Olga (1995), Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

 
Dysthe, Olga (2003), ”Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande”. I: Dysthe, O. (red): Dialog,      

samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Är verken utgivna samma år ordnar man titlarna alfabetiskt och lägger till en bokstav efter årtalet: 

Referens: 
(Widerberg 1994a) och (Widerberg 1994b) 

Litteraturlista: 
Widerberg, Karin (1994a), Oppgaveskrivning – veien till lystbetont skriving og gode rutiner. Oslo: Tano forlag. 

Widerberg, Karin (1994b), ”Oppgaveskrivning – enda en gang”. Pedagogisk tidsskrift, s 38-42). 

 

3.6 Uppsats i en antologi/samlingsverk (utgivare, redaktör) 
När man refererar till en text i en antologi, sammanställd av en redaktör, anger man den författare som 

skrivit artikeln/kapitlet och inte redaktören: 

Referens:  
(Platzack 1974) 

(Hyltenstam 1979) 

Litteraturlista: 
Platzack, Christer (1974), Om läsbarhet, I: Teleman, Ulf och Hultman, Tor (utg), Språket i bruk. Liber 

Läromedel, s 149-171. 
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Hyltenstam, Kenneth (1979), Kontrastiv analys, språktypologi och språkinlärning. I: Hyltenstam, Kenneth (red.), 

Svenska i invandrarperspektiv. Liber. 

 

3.7 Skriftserie 
Nyström, Caharina (2001), ”Hur hänger det ihop? En bok om textbindning”. Ord och stil.                               

Språkvårdssamfundets skrifter 32. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. 

Carlberg, Ulla (2005), ”Kvinnor och män.” I: Genusforskning idag. Skrifter utgivna av Genussällskapet 99. 

Boden. 

 

3.8 Artikel i tidskrift  
Referens: Författaren till artikeln ska stå som referens:  
(Lundberg 1983) 

Litt lista:  
Lundberg, Ingvar (1983), ”Ett språkpsykologiskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter.” I Nordisk tidskrift för 

specialpedagogik nr 4: 37-46 

Calov, Holger (1996), ”Stor bokstav i annonsspråk”. I: Språkvård 1996:3, s 15-17 

 

3.9 Tidningsartikel  
Skawonius, Betty(1993), Riviga garv i flickrummet. Dagens Nyheter 2.2.1993. 

 

3.10 Författarnamn saknas - verket har enbart utgivare (t. ex. läroplan, 

skrivelse, riksdagstryck) 
Referens: 

I den löpande texten skapar du en förkortning: 
(Lpf 94) 

(SAOL 1998) 

Litteraturlista: Verket placeras efter titelns första ord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (2000). Stockholm: Fritzes 

SAOL. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 1986. 11 uppl. Stockholm: Norstedts 

 

 

3.11 Historisk källa i nyutgåva/översatt verk flera år efter originalet 
Referens: 

Ange årtalet för den utgåva som du själv använder: 
(Vygotskij 2001) 

Litteraturlista:  
Vygotskij, Lev Semenovic (2001), Tänkande och språk. Daidalos. 

 

3.12 Upplaga  
Upplagans nummer, om det inte är den första, anges inom parentes efter titeln men kursiveras ej: 
Imsen, Gerhard (2000), Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. (3:e uppl.) Studentlitteratur. 
 

3.13 Verk publicerat på nytt  
Columbus, Samuel (1967), En svensk orde-skötsel. Utg. Av Bengt Hesselman 1908. Uppsala. 

 

3.14 Saknar utgivningsår 
Om skriften saknar angivet utgivningsår ersätts detta med förkortningen u.å. (utan år) 

 

3.15 Elektronisk källa 
Ange författarnamn om sådant finns, ange annars motsvarigheten till titel för skrivna texter, d.v.s. 

webbplatsens innehavare. Ange webbadressen och det datum då informationen hämtades: 

 

Referens 
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Litt lista:  
Lärarna i svenska språket/nordiska språk. Växjö universitet: institutionen för humaniora. Hämtat från 

http://www.hum.vxu.se/utb/presentationer/svenska.html (050625) 

 

För ytterligare information om hur källor på Internet bör anföras i facktexter: se webbsajten 

Library&Information Science där du hittar CitationGuides for Electronic Documents på adressen: 
http:/www.ifla.org/I/training/citation/citing.html 

 

3.17 Muntlig källa (telefonsamtal, intervju, föredrag, föreläsning mm)  
Referens: 
Östman (2005) 

Litt lista: 
Östman, Urban (2005): muntl. intervju 17.6.2006 

 

4 Övrigt  
4.1 Citat  
Ett citat kan bestå av ett enstaka ord, en eller ett par meningar eller ett längre stycke. Vartenda ord och 

skiljetecken ska återges exakt så som det står i originalet. Referensens sidnummer anges alltid vid 

direkta citat. 
 

4.1.1 Korta och långa citat 
Är citatet kort, ett par tre rader, sätter man citationstecken kring det och flätar in det i den löpande 

texten. Här är två exempel på citeringsteknik: 

 

 

Självständigt citat: 
Lang framhåller i en undersökning följande: ”Alla övergångar kan vara förenade med temporära tillbakagångar 

men det förefaller som om ungdomarna tappat levnadskvalitativa partier efter gymnasietiden” (2004:236). 

 

Invävt citat: 
I en undersökning som redovisades 2004  sägs att alla övergångar ”kan vara förenade med temporära 

tillbakagångar men det förefaller som om ungdomarna tappat levnadskvalitativa partier efter gymnasietiden” 

(Lang 2004:236). 

 

Blockcitat 

Är citatet längre än tre rader skiljs det ut som ett eget stycke utan citationstecken. Ett sådant 

citatblock skrivs med mindre radavstånd och stilstorlek samt med indrag (ca 1 cm från vänsterkant:  
Elever kommer till skolan med olika sociala, kulturella och språkliga erfarenheter och        

svenskundervisning handlar om hur elevernas olika erfarenheter bemöts och om vilka nua 

erfarenheter de får möjlighet att göra. (Bergöö 2005:67) 

 

4.1.2 Citat inuti en mening 
Om du endast citerar något inuti en mening sätt tre punkter runt citatet: 

”… är inte meningsfullt …” (Svensson 1990:56) 

 

4.1.3 Utelämnad text inom citat  

Sådant som uppfattas som onödigt och tyngande inom citatet utelämnas och markeras med tre punkter 

inramade med snedstreck: 
”Skönlitteratur ger möjligheter till inlevelse och därmed /…/ möjligheter till perspektivbyten”(Bergöö 

2005:174). 

 

4.1.4 Användning av eget ord inuti ett citat 
Sätt ordet inom parentes: 
”(De) anser att mjölk endast borde vara kalvföda”(Karlsson 1989:38). 

 

http://www.hum.vxu.se/utb/presentationer/svenska.html
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4.1.5 Citat i citat 

Citat inuti ett citat markeras med enkla citationstecken:  

Angående en utbredd misstro mot statisktik anför Stukát följande: ”Ett välkänt citat som brukar dyka upp i detta 

sammanhang är ´Det finns tre slags lögn: Lögn, förbannad dikt och statistik´(Mark Twain)”. 

 

4.1.6 Intervjucitat 

För att markera intervjucitat kan man använda kursivstil. Någon sidhänvisning är inte nödvändig i 

detta fall: 
”Jag tycker att det är lättare att redovisa /…/. Då vet jag exakt vad jag ska säga och kan lägga upp det på ett bra 

sätt. Men om man bara får en fråga /…/ då blir jag helt ställd.” (Sandra) 

 

4.1.7 Egen understrykning i citattexten 

Om man själv vill understryka en del av citatet som särskilt viktigt genom kursivering anges detta efter 

sidhänvisningen: 

(s 80, min kursivering) 

 

4.1.8 Referat/citat via en annan än den författare som skrivit texten 

Referens: 
Etnografen Peter Woods hävdar att lärare ofta använder material och metoder med etnografisk anknytning. 

(1986, refererat efter Bergöö 2005). 

 

Enligt Bommarco (2006:49) menar Probst att ”eleverna också lär sig någonting om och av varandra”.   

Eleverna lär sig också någonting av varandra i klassrumssituationen. (Probst 1992, citerat efter Bommarco 

2006).  

Litteraturlista 

Bergöö, Kerstin (2005), Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämne i ett lärarutbildningsperspektiv. 

Lärarutbildningen. Malmö högskola. 

Bommarco, Birgitta (2006), Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. Lärarutbildningen. 

Malmö högskola. 

 

4.2 Referera till samma text flera gånger efter varandra 
När en och samma författare återkommer flera gånger utan att du har hänvisat till någon annan, räcker 

det att bara skriva aktuellt årtal i referensen: 
Forskning har visat att … (Malmgren 1996). ------------------------------------- (1996). 

Man kan också använda beteckningen a.a. (anfört arbete): 
Forskning har visat att ………………………………..(a.a.) 

Om den förra hänvisningen stod en bra bit tidigare i texten eller ett par sidor sedan bör källan sättas ut 

igen. Ibland stöder man sig huvudsakligen på ett enda verk i en uppsats eller ett stycke. Då kan man 

förenkla hänvisningsförfarandet och en gång för alla tala om för läsaren vilket arbete det är man stöder 

sig på. En sådan övergripande källhänvisning kan göras som en formulering i löpande text:  

I det följande gäller alla sidhänvisningar Swales 1990. vilket gör att man sedan bara behöver ange ev 

sidnummer i den löpande texten. Om hänvisningen till en och samma källa sträcker sig över flera sidor 

kan man inleda med samma formulering: 
Följande tre resonemang bygger på Karlssons (1989) resonemang 
 

4.3 Sidangivelse 
(Ekman 1996: 27) eller:  
(Ekman 1996 s. 27) 

 

4.4 Två sidor: 
(Ekman 1996:27-28) eller:  
(Ekman 1996: 27 f) 

 

4.5 Flera sidor  
(Ekman 1996: 27 ff) 
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4.6 Fler än fem sidor 
Ange exakt uppgift: 
(Ekman 1996: 27-86) 

 

4.7 ”Se”, ”Jfr” 
När man skriver se (se Ekman 1996) innebär det en direkt hänvisning.  

Jfr däremot innebär ett påpekande om att något näraliggande behandlas i det angivna verket eller på 

det angivna stället. Båda uttrycken kan användas också för hänvisning inom den egna texten.  


