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Förord
Utformningen av referenser (källhänvisningar) i vetenskapliga texter regleras av olika system, så kallade referensstilar. Vid
Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APAlathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en
viss typ av referens. Lathunden bygger på APA 6th, Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual
innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande.

APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel
på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text. Varje publikationstyp är också försedd med en referensmall, där de
bibliografiska detaljerna i referensen är specificerade. De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man
refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av samma författare etc.
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Publikation
Mall
Andrahandskällor För mall se den typ av material som
du ska referera till
(sekundärkällor)
(Kurslitteratur)

I referenslista
Säljö, R. (2015). Lärande. En introduktion till
perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups.

Använd andrahandskällor sparsamt, till exempel när
originalkällan inte går att få tag i eller när du
uttryckligen fått instruktioner om att använda ett
specifikt material.

Ange andrahandskällan i referenslistan (i
detta exempel Säljö). Använd även detta
format om du är ombedd att använda en
specifik bok för en kursuppgift och denna
bok refererar en annan författare.

Artikel i
vetenskaplig
tidskrift
En författare

Efternamn, A. (År). Titel. Tidskrift,
volym(nr), start sidnummer-slut
sidnummer. doi:xx.xxxxxxxxxx
Nr är inte nödvändigt att ange.
Doi (digital object identifier) är ett nummer
som identifierar artikelns plats på Internet.
I de fall då ett doi-nummer finns anges det.

Artikel i
vetenskaplig
tidskrift
Två författare

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B.
(År). Titel. Tidskrift, volym(nr),
start sidnummer-slut sidnummer.
doi:xx.xxxxxxxxxx

I löpande text*
Enligt Vygotskij kan utvecklingszonen
definieras som…(citerad/refererad i Säljö,
2015).

Ernst, J. (2014). Early childhood educators’ use
…(Ernst, 2014)
of natural outdoor settings as learning
environments: an exploratory study of beliefs,
Ernst (2014) argumenterar för…
practices, and barriers. Environmental Education
Research, 20(6), 735–752. doi:
10.1080/13504622.2013.833596

Nah, K.-O., & Waller, T. (2015). Outdoor play
in preschools in England and South Korea:
learning from polyvocal methods. Early Child
Development and Care, 185(11–12), 2010–
2025. doi:10.1080/03004430.2015.1028397

…(Nah & Waller, 2015)
Nah och Waller (2015) beskriver …
Namnge alltid båda författarna. Lägg märke till att
”och” skrivs ut utanför parentesen.

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Artikel i
vetenskaplig
tidskrift
3-5 författare

Artikel i
vetenskaplig
tidskrift
6 författare

Artikel i
vetenskaplig
tidskrift
Fler än 7 författare

Mall
Efternamn, A. A., Efternamn, B.
B., & Efternamn, C. C. (År).
Titel. Tidskrift, volym(nr), start
sidnummer-slut sidnummer.
doi:xx.xxxxxxxxxx

I referenslista
Harris, J. L., Bargh, J. A., & Brownell, K.
D. (2009). Priming effects of television
food advertising on eating behavior.
Health Psychology, 28(4), 404-413. doi:
10.1037/a0014399

I löpande text*
… (Harris, Bargh & Brownell, 2009).

Efternamn, A. A., Efternamn, B.
B., Efternamn, C. C., Efternamn,
D. D., Efternamn, E. E.,
Efternamn, F. F. (År). Titel.
Tidskrift, volym(nr), start
sidnummer-slut sidnummer.
doi:xx.xxxxxxxxxx

Copeland, K. A., Sherman, S. N., Khoury,
J. C., Foster, K. E., Saelens, B. E., &
Kalkwarf, H. J. (2011). Wide Variability
in Physical Activity Environments and
Weather-Related Outdoor Play Policies in
Child Care Centers Within a Single
County of Ohio. Archives of Pediatrics &
Adolescent Medicine, 165(5), 435–442.
doi:10.1001/archpediatrics.2010.267

… (Copeland m.fl., 2011)

Ange de 6 första författarna samt ”…”
följt av den sista författaren. I övrigt som
ovanstående Exempelvis:

Kelly, B., Halford, J. C. G., Boyland, E.
J., Chapman, K., Bautista-Castaño, I.,
Berg, C., … Summerbell, C. (2010).
Television food advertising to children: A
global perspective. American Journal of
Public Health, 100(9), 1730-1736.

… (Kelly m.fl., 2010).

Efternamn, A. A., Efternamn, B.
B., Efternamn, C. C., Efternamn,
D. D., Efternamn, E. E.,
Efternamn, F. F., … Efternamn,
H. H. (År). Titel. Tidskrift,
volym(nr), start sidnummer-slut
sidnummer. doi:xx.xxxxxxxxxx

Harris m.fl. (2008) visar på …
Namnge alla författarna första gången, sedan endast första
författaren följt av m.fl. i den löpande texten.

Enligt Copeland m.fl. (2011), är …
Namnge endast första författaren, följt av
m.fl. i den löpande texten.

Enligt Kelly m.fl. (2010), är …

Namnge endast första författaren, följt av
m.fl. i den löpande texten.

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Avhandling/licentiatuppsats

Mall
Efternamn, A. A. (År).
Avhandlingstitel
(Doktorsavhand-ling/Doctoral
thesis/Licentiatuppsats/Licentiate thesis, Serie,
serienummer). Förlagsort:
Förlag. Hämtad från URL

I referenslista
Prell, H. (2010). Promoting dietary
change: Intervening in school and
recognizing health messages in
commercials (Doctoral thesis, Gothenburg
Studies in Educational Sciences, 290).
Göteborg: Acta Universitatis
Gothoburgensis. Hämtad från
http://hdl.handle.net/2077/22129

I löpande text*
… (Prell, 2010).

Backman, J. (1998). Rapporter och
uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

I akademiska uppsatser är det viktigt att …
(Backman, 1998).

Prell (2010) visar att …

Lägg märke till att många avhandlingar
är utgivna i en serie.

Bok
En författare

Efternamn, A. A. (År). Titel.
Förlagsort: Förlag.
Om det rör sig om en e-bok, anges
istället för förlagsort och förlag,
antingen doi:xxxxxxx eller Hämtad från
URL

Bok
Två författare

Efternamn, A. A., & Efternamn,
B. B. (År). Titel. Förlagsort:
Förlag.

Backman (1998) föreslår att …

Johansson, B., & Svedner, P. O. (2006).
Examensarbetet i lärarutbildningen:
Undersökningsmetoder och språklig
utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget.

… (Johansson & Svedner, 2006).
Johansson och Svedner (2006) föreslår att …
Namnge alltid båda författarna. Lägg märke till att ”och”
skrivs ut utanför parentesen.

Bok
3-5 författare

Efternamn, A. A., Efternamn, B.
B., & Efternamn, C. C. (År).
Titel. Förlagsort: Förlag.

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T.L.
(2011). Skriva för att lära: skrivande i
högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

… (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011).
Dysthe m.fl. (2011) hävdar att …
Namnge alla författarna endast första gången, sedan endast
första författaren följt av m.fl. i den löpande texten.

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Bok
6 eller fler
författare

Mall
Efternamn, A. A., Efternamn, B.
B., Efternamn, C. C., Efternamn,
D. D., Efternamn, E. E.,
Efternamn, F. F., & Efternamn, G.
G. (År). Titel. Förlagsort: Förlag.

I referenslista
Andersson, A., Bengtsson, B., Carlsson,
C., Danielsson, D., Ericsson, E.,
Fredriksson, F., &
Gustavsson, G. (2015). Skolan i världen.
Göteborg: Skolförlaget.

I referenslistan skriver man endast ut upp
till 7 författare. Om författarna är fler än
7 anges endast de 6 första samt den sista
(se exempel vetenskaplig artikel)

Bok med redaktör
(antologi)

Efternamn, A. A. (Red./Ed./Eds.).
(År). Titel. Förlagsort: Förlag.
Om du skriver på engelska skrivs Red.
som Ed., vid två eller fler redaktörer:
Eds.

Dagstidningsartikel

Dagstidningsartikel
online

Efternamn, A. A. (År, datum).
Titel. Dagstidning, s. x-xx.

Efternamn. A. A. (År, Datum).
Titel. Dagstidning. Hämtad från
URL

I löpande text*
… (Andersson m.fl., 2015).
Andersson et al. (2015) påpekar att …

Namnge endast första författaren, följt av
m.fl. i den löpande texten. Skriver du på engelska används et
al.

Hjälmeskog, K. (Red.). (2006).
Lärarprofession i förändring: Från
”skolkök” till hem- och
konsumentkunskap. Uppsala: Föreningen
för svensk undervisningshistoria.

… (Hjälmeskog, 2006).

Johansson, A. (2011, 17 maj). Världens
bästa skola. Göteborgs-Posten, s. 15.

… (Johansson, 2011, 17 maj).

Innocenti, T. (2011, 15 maj). Kåren studentens röst. Göteborgs Posten.
Hämtad från
http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868karen-studentens-rost

Hjälmeskog (2006) menar att …

I en artikel i Göteborgsposten menar Johansson
(2011, 17 maj) att …
… (Innocenti, 2011, 15 maj).
Innocenti (2011, 15 maj) skriver i Göteborgsposten
att …

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Facebook (status)

Mall
Användarnamn. (År, datum
månad). Statusuppdatering
[Facebook status]. Hämtad årmånad-datum från URL

I referenslista
APA Style. (2011a, 13 oktober). APA
Style FAQ: How do you cite a book with
no author or editor? Click the link below
to find out! [Facebook status]. Hämtad
2012-02-24 från
https://www.facebook.com/APAStyle/pos
ts/173788512707174

I löpande text*
APA Style på Facebook tipsar om hur man refererar
till en bok som saknar författare (APA Style,
2011a).

Se mer om How to Cite Facebook på
http://blog.apastyle.org/apastyle/facebook/

Redovisas ej i referenslistan

Facebook (generell
grupp, sida mm)

Enligt APA Styles officiella sida på Facebook
(http://www.facebook.com/APAStyle)…
Du bestämmer själv om url:er i din text ska vara
understrukna eller ej. Det viktiga är att du gör ett val,
och är konsekvent i hela texten.

Film, Video, TVprogram

Efternamn, A. A. (Producent/
Författare), & Efternamn, B. B.
(Regissör). (År). Titel
[Film/DVD/TV-program]. Land:
Studio.

Lee, A. (Författare), Shamus, J.
(Författare), & Lee, A. (Regissör). (1994).
Eat, drink, man, woman [Film].
Taiwan/USA: Ang Lee
Productions/Central Motion Pictures
Corporation/Good Machine.

… (Lee, Shamus & Lee, 1994).
I filmen Eat, drink, man, woman av Lee, Shamus
och Lee (1994), spelas …

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Flera olika verk av
samma författare
med samma
utgivningsår

Mall
Efternamn, A. A. (Åra). Titel.
Förlagsort: Förlag.
Efternamn, A. A. (Årb). Titel.
Förlagsort: Förlag.

I referenslista
Säljö, R. (2010a). Lärande i praktiken: ett
sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Norstedts.

I löpande text*
Detta har diskuterats (Säljö, 2010a)…
Resonemanget fortsätter (Säljö, 2010b)…

Säljö, R. (2010b). Lärande och kulturella
redskap: om lärprocesser och det
kollektiva minnet. Stockholm: Norstedts.

Ange årtalet följt av a, b, c etc.

Flera olika verk av
samma författare
med olika
utgivningsår

Enligt Andersson (2005, 2007, 2010) sker…

Flera källor av
olika författare i
samma referens

Flera forskare (Andersson, 2001; Bengtsson, 2005;
Pettersson, 2010) har visat att…

Ingen författare
/Anonym författare

Titel. (År). Utgivningsort: Förlag.

Svenskt språkbruk. Ordbok över
konstruktioner och fraser. (2003).
Stockholm: Norstedts ordbok.

Ange titel först.

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Inget utgivningsår

Mall
Efternamn, A. A. (u.å.). Titel.
Utgivningsort: Förlag.

I referenslista
Vängby, S. (u.å.). Bidrag till Vallentunas
skolhistorik. Vallentuna:
Kommunalbiblioteket.

I löpande text*

Inlägg i blogg,
diskussionsforum,
e-postlista

Efternamn, A. A. (År, datum
månad). Titel [Format typ].
Hämtad år-månad-datum från
URL

Pålsson, S. (2011, 16 november). Två
perspektiv på IT i skolan [Blogginlägg].
Hämtad 2012-02-24 från
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2011/1
1/16/tva-perspektiv-pa-it-i-skolan/

… (Pålsson, 2011, 16 november).
Pålsson (2011, 16 november) hävdar i sin blogg att
…

Titeln på blogginlägget kursiveras inte.

Kandidatuppsats

Efternamn, A. A. (År). Titel
(Kandidatuppsats/Bachelor’s
Essay). Utgivningssort:
Institution, universitet. Hämtad
från URL

Arildson, P., & Martinsson, S. (2010).
… (Arildson & Martinsson, 2010).
Gymnasieelevers uppfattningar om
hållbara måltider (Kandidatuppsats).
Arildson och Martinsson (2010), pekar på att …
Göteborg: Institutionen för mat, hälsa och
miljö, Göteborgs universitet. Hämtad från
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/
24485

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Kapitel i antologi

Mall
Efternamn kapitelförfattare, A. A.
(År). Kapiteltitel. I/In A.
Efternamn redaktör
(Red./Ed./Eds.), Bokens titel (s.
xx-xx). Förlagsort: Förlag.

Om du skriver på engelska anges In
istället för I. Redaktör skrivs som Ed., vid
två eller fler redaktörer: Eds.
Observera att redaktörens initial kommer
först och att det är antologins titel som
kursiveras.

Konferensartikel
(publicerad i bok)
Om konferensartikeln är
publicerad periodiskt/i
tidskrift, använd samma
format som för
tidskriftsartikel

Efternamn författare, A. A. . &
Efternamn, B. B. (År). Titel på
kapitel . I/In A. Efternamn
redaktör (Red./Ed./Eds.), Bokens
titel (s. xx-xx). Förlagsort: Förlag
eller URL.

I referenslista
Säljö, R. (2017). Den lärande människan
– teoretiska traditioner. I U. P Lundgren,
R. Säljö, C. Liberg (Red.), Lärande,
skola, bildning: grundbok för lärare (s.
203-263). Stockholm: Natur & kultur.

I löpande text*
… (Säljö, 2017).
Säljö (2017) menar att …

Kroll, L. R. (1998). Cognition and subject … (Kroll, 1998).
matter learning. In N. M. Lambert & B. L.
Kroll (1998) påpekar att …
McCombs (Eds.), How students learn.
Reforming schools through learnercentered education (pp. 143-142).
Washington, DC: American Psychological
Observera att det är kapitelförfattarens efternamn som anges.
Association.
…(Angeli & Makridou, 2018)
Angeli, C. & Makridou, E. (2018).
Developing Third-Grade Students’
Enligt Angeli och Makridou (2018)…
Computational Thinking Skills with
Educational Robotics. In E. Langran &
J. Borup (Red.), Proceedings of
Society for Information Technology &
Teacher Education International
Conference (s. 1-8). Hämtad från
https://www.learntechlib.org/p/182493
/proceeding_182493.pdf

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Kursplan

Lagar (SFS)

Läroplan

Masteruppsats/
magisteruppsats

Motion till
riksdagen

Mall
Universitet. (År). Kursplan. Titel.
Ort: Universitet, Institution.

SFS År:nummer. Titel. Ort:
Departement.
Myndighet. (År). Titel. Hämtad
från URL

Efternamn, A. A. (År). Titel
(Masteruppsats/Magisteruppsats/
Master’s thesis). Utgivningssort:
Institution, universitet. Hämtad
från URL

Motion År/år:nummer. Titel.
Hämtad från URL

I referenslista
Göteborgs universitet. (2008). Kursplan.
Didaktik med inriktning mot tal-, läs- och
skrivutveckling, 30 hp. Göteborg:
Göteborgs universitet, Institutionen för
didaktik och pedagogisk profession.
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
Skolverket. (2018). Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011: reviderad 2018. (5:e
uppl.) Hämtad från
https://www.skolverket.se/publikationer?i
d=3975
Holmer, A. (2010). Healthy snack
preferences in Danish and Swedish school
children (Master’s thesis). Göteborg:
Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap, Göteborgs universitet.
Hämtad från
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/
24726
Motion 2011/12:Ub467. Elevers rätt till
kunskaper. Hämtad från
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=4
10&dok_id=GZ02Ub467

I löpande text*
… (Göteborgs universitet, 2008).
Enligt Göteborgs universitet (2008) ska studenterna
kunna…
… (SFS 2010:800).
Enligt Skollagen (SFS 2010:800)…
… (Skolverket, 2018).
Enligt Skolverket (2018) ska eleverna…

… (Holmer, 2010).
Enligt Holmer (2010) är …

… (Motion 2011/12:Ub467).
I motionen från … (2011/12:Ub467) påpekas att …

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Månadsmagasinsartikel

Mall
Efternamn, A. A. (År, månad).
Titel. Månadsmagasin, volym(nr),
start sidnummer-slut sidnummer.

I referenslista
Sjögren, A. (2011, juli). Ortorexi - När
träningen blir ett tvång. Runners World,
juli, 28-29.

I löpande text*
… (Sjögren, 2011, juli).

Efternamn, A. A. (År, månad).
Titel. Månadsmagasin, volym(nr).
Hämtad från URL

Alexandersson, M. (2011, maj). Att göra
skillnad. Pedagogiska magasinet, 2.
Hämtad från
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogisk
a-magasinet/2011/05/10/gora-skillnad

… (Alexandersson, 2011, maj).

A. A. Efternamn (personlig
kommunikation, datum, år)

Redovisas ej i referenslistan

Enligt A. Carlsson (personlig kommunikation, 18
maj 2011), är…

Lundström, M. (Producent). (2015, 6
juni). Bokcirkeln: Idioten - del 3
[Podcast]. Hämtad från
http://t.sr.se/1AXpUu1

… (Lundström, 2015, 6 juni).

Sjögren (2011, juli) skriver i Runners World att …

När publikationen saknar volym(nr) kan
man ange månad.

Månadsmagasinsartikel online

Personlig
kommunikation

I en artikel i Pedagogiska magasinet menar
Alexandersson (2011, maj) att…

Personlig kommunikation innefattar t ex
e-post, meddelanden från
diskussionsgrupper som ej arkiverats,
personliga intervjuer,
telefonkonversationer och dylikt. Undvik
att referera till föreläsningar/Power
Point, gå till källan istället.

Podcast

Efternamn, A. A. (Producent).
(År, datum månad). Titel
[Podcast]. Hämtad från URL

Lundström (2015, 6 juni) avslutade Bokcirkeln med
att …

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Rapport med
namngiven
författare

Mall
Efternamn, A. A. (År). Titel
(Serie, serienummer). Förlagsort:
Förlag.
Om du läst en e-version anges URL
istället för ”Förlagsort: förlag” enligt
formatet: Hämtad från Organisationens
namn: URL

Rapport som
författats av
myndighet,
organisation eller
institution

Organisation. (År). Titel
Förlagsort: Förlag.

Regeringens
proposition

Prop. År/år:nummer. Titel.
Hämtad från URL

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut. Nummer. Titel.
Hämtad från URL.

I referenslista
Johansson, B. (2008). Den goda måltiden:
Berättelser om mat och ätande i Vi
föräldrar och Kamratposten 1969-2007
(CFK-rapport, 2008:03). Göteborg:
Centrum för konsumentvetenskap,
Göteborgs universitet.

I löpande text*
… (Johansson, 2008).

Livsmedelsverket. (2007). Bra mat i
skolan: Råd för förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola och
fritidshem. Uppsala: Livsmedelsverket.

… (Livsmedelsverket, 2007).

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen –
för kunskap, valfrihet och trygghet.
Hämtad från
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1423
68

… (Prop. 2009/10:165).

Regeringsbeslut S2018/03927/JÄM.
Uppdrag om att stärka barnahusens
kompetens om hedersrelaterat våld och
förtyck. Hämtad från
https://www.regeringen.se/

…(Regeringsbeslut S2018/03927/JÄM)

Enligt Johansson (2008) …

Enligt Livsmedelsverket (2007) behöver skolbarn…

I regeringens proposition (2009/10:165) …

I regeringsbeslut (S2018/03927/JÄM) ….

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Statens offentliga
utredning (SOU)

Mall
SOU År:nummer. Huvudtitel:
Undertitel. Förlagsort: Förlag.

I referenslista
SOU 2010:99. Flickor, pojkar, individer:
Om betydelsen av jämställdhet för
kunskap och utveckling i skolan:
slutbetänkande. Stockholm: Fritzes
Offentliga Publikationer.

I löpande text*
… (SOU 2010:99).
Enligt Statens offentliga utredning (2010:99) …

Twitter (tweet)

Användarnamn. (Årtal, Datum
månad). Tweet [Twitter post].
Hämtad år-månad-datum från
URL

APA_Style. (2011b, 22 november). How
APA Style twittrar om hur man refererar till en
to reference a YouTube video in
YouTube-video (APA_Style, 2011b).
#APAStyle: http://cot.ag/sRWQut
#socialsciences #psychology #writing
[Twitter post]. Hämtad 2012-02-24 från
https://twitter.com/APA_Style/status/1390
44476944531456

Uppslagsverk
Osignerad artikel

Uppslagsord. (År). I
Uppslagsverkstitel. Hämtad årmånad-datum från URL

Kontext. (2011). I Nationalencyclopedin.
Hämtad 2015-08-26 från
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/k
ontext/229447

Artiklar i uppslagsverk på webben är
exempel på publikationer som kan
förändras. Ange därför tidpunkt.

Uppslagsverk
Signerad artikel

Efternamn, A. A. (År).
Uppslagsord. I Uppslagsverk.
Hämtad år-månad-datum från
URL

… (”Kontext”, 2011).
En definition av begreppet hittar vi i ”Kontext”
(2011)…
Uppslagsordet skrivs inom citationstecken

Bengtsson, J. (2011). Fenomenologi. I
Nationalencyklopedin. Hämtad 2012-0224 från
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppsla
gsverk/encyklopedi/l%c3%a5ng/fenomen
ologi

… (Bengtsson, 2011).
Enligt Bengtsson (2011) är fenomenologi…

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Publikation
Webbsida

Mall
Organisation/Myndighet. (År).
Titel. Hämtad år-månad-datum
från URL
Om år saknas ange (u.å.). Ange
tidpunkten när webbsidan hämtades
(gäller material/publikationer som kan
förändra, såsom hemsidor).

Wikipedia (artikel)

YouTube

Uppslagsord. (År, datum månad).
I Wikipedia. Hämtad år-månaddatum från URL

Efternamn, A. A.
[Användarnamn]. (År, datum
månad). Titel [Videofil]. Hämtad
år-månad-datum från URL

I referenslista
Livsmedelsverket. (2007). Keyhole
Symbol. Hämtad 2012-02-24 från
http://www.livsmedelsverket.se/en/foodand-content/labelling/nyckelhalet/

I löpande text*
… (Livsmedelsverket, 2007).

Montessoripedagogik. (2011, 12
september). I Wikipedia. Hämtad 201202-24 från
http://sv.wikipedia.org/wiki/Montessori

… (”Montessoripedagogik”, 2011, 12 september).

Göteborgs universitetsbibliotek
[GoteborgsUB]. (2012, 15 augusti). Sök
med AND och OR [Videofil]. Hämtad
2012-08-30 från
https://www.youtube.com/watch?v=NePX
B7Dp-08&feature=youtu.be

I instruktionsvideon (Göteborgs
universitetsbibliotek, 2012) beskrivs hur man
kombinerar sökord…

Enligt Livsmedelsverket (2007) står nyckelhålet för
att …

Uppslagsordet skrivs inom citationstecken

I en video från Göteborgs universitetsbibliotek
(2010) beskrivs boolesk sökning…

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).
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Exempel på referenser i löpande text

Exempel på vanliga förkortningar

Här nedan följer några exempel på referenser i löpande text. Alla
exempel är tagna från Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Ask, 2007).

bil.
bl.a
dnr
doi
d.v.s., dvs.
e.d./e.dyl.
fr.o.m.
m.fl.
m.m.
nr.
o.s.v., osv.
p.g.a.
Red.
rev.
sic
s.
t.ex.
uppl.
u.o.
utg.
u.å.

Jakobs (2003) menar att den pragmatiska kontexten, skrivsituationen och
personliga egenskaper hos skribenten avgör om en text endast
reproducerar gammal kunskap eller producerar ny.
Om citering i professionell akademisk text skriver Hyland (1999) och visar
att skribenter inom humaniora och samhällsvetenskap är mer benägna
att citera än naturvetare och ingenjörer.
Det handlar om att skilja på fakta, andras åsikter och egna, och att kunna
markera skillnaden mellan dessa tre (Myers, 2001).
Referenser
Hyland, K. (1999). Academic attribution: Citation and the construction of
disciplinary knowledge. Applied Linguistics, 20(3), 341-367.
Jakobs, E. M. (2003). Reproductive writing – writing from sources.
Journal of Pragmatics, 35(6), 893-906. doi:10.1016/S03782166(02)00124-8
Myers, G. (2001). ‘In my opinion’: the place of personal views in
undergraduate essays. I M. Hewings (Red.), Academic writing in
context: implications and applications: papers in honour of Tony DudleyEvans (s. 63-78). Birmingham: University of Birmingham Press.

bilaga(n), bilagor(na)
bland annat, bland andra
diarienummer
digital object identifier
det vill säga
eller dylikt
från och med
med flera
(et al. på engelska)
med mera
nummer
och så vidare
på grund av
redaktör
(Ed./Eds. på engelska)
reviderade
precis så (just så står det)
sidan/sidorna (p./pp. på engelska)
till exempel
upplaga
(ed. på engelska)
utan ort
utgåvan
utan år
(n.d. på engelska)

Exempel på referatmarkörer
Författaren menar att …
skriver/anser/påpekar/undersöker/redovisar/betonar/framhåller/hävdar
Studien visar att …

*Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).
Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten,
medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114).

