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Vanliga frågor 

 

Vad är en referens? 

En referens är en beskrivning av en källa du använt i ditt arbete.  

 

Varför ska du referera?  

Det ska vara väldigt tydligt vilka källor ditt arbete förlitar sig på. 

Det får inte finnas något missförstånd om vad som är dina tankar och slutsatser – och vad du har hämtat från 

andra källor.  

Det måste vara enkelt att identifiera källorna du använt. 

Om du inte redovisar dina källor (eller visar felaktiga källor) kan du misstänkas för plagiat 

 

Vad är plagiat? 

Att användas andras arbete, till exempel i en uppsats, och presentera det som om det vore dina egna ord (utan 

att referera till en källa), kallas för plagiering.  

Att plagiera är inte tillåtet. På högskolor och universitet kan det leda till avstängning av studenten. 

 

Två typer av referenser i texten 

När du refererar i texten kan du välja att antingen skriva en parafras eller ett citat. 

Att parafrasera är en metod för att sammanfatta någon annans arbeta med dina egna ord. När du parafraserar 

räcker det inte med att kasta om ordföljden eller byta ut enstaka ord. 

Att citera är en metod för att använda en källas exakta ord, i form av ett citat. När du citerar, ange alltid 

sidhänvisning. 

När du refererar till en källa i texten, både genom parafraser och citat, måste du ange efternamnet på 

författaren (och enligt många referensstilar även årtal för publicering). 

 

Vad är en referensstil? 

En referensstil är en uppsättning regler för hur du ska handskas med referenser i ditt arbete. Var konsekvent 

med din referensstil – håll dig till en. Din lärare vet vilken stil som gäller för din kurs. 

 

Vad är en referenslista? 

En referenslista, även kallat bibliografi, är en lista över källor du refererat till i ditt arbete. I referenslistan anges 

källorna på ett fullständigt sätt, med så mycket information som möjligt för att läsaren ska kunna identifiera 

dem.  

 



Hur refererar jag? 

 

För referenser i text finns tre olika metoder. Varje metod är kopplad till en referensstil (som vi 

berättar mer om i slutet.) Du kan bara använda en metod i ditt arbete – inga kombinationer tillåts. 

  

1. Författare 

Författarens efternamn och sidanvisning. 

Exempel på referensstil: MLA 

 

2. Författare-datum 

Författarens efternamn, årtal och sidanvisning. 

Exempel på referensstil: APA 

 

3. Numrerad fotnot 

Numrerade fotnoter anges efter referatet och följs av en motsvarande fotnot (med samma siffra) 

längst ner på samma sida.  

Exempel på referensstil: Chicago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exempel på författare-datum- och fotnotsstilen: 

 

 

 

I skärmdumparna ovanför kan du se två identiska referenser (de visar samma källmaterial), men med 

varsin typ av textreferens. Den översta använder författar-datum-typen, den andra använder 

fotnotstyp. I den andra skärmdump syns resten av fotnotsreferensen i slutet av sidan. 

 

Referenser i text, som exemplen i skärmdumparna ovanför, kan du skriva på en mängd olika sätt. 

Försök att få referensen att passa in i den övriga texten på ett naturligt sätt. Till exempel: 

 

Enligt  Lewis (1952)... 

Smith (2013) argumenterar för att... 

Larsson (2008) skriver att... 

Johnson (2009) genomförde en studie som... 

 

 



Parafras – En sammanfattning av andras arbete 

 

En checklista för referenser i texten: 

Ange källan tydligt 

Återberätta vad du läst, sett, hört 

Lämna dina egna åsikter och tankar utanför 

Att bara kasta om ordföljden från källan räcker inte, skriv egna meningar 

 

Denna referensmetod kallas för parafras. 

 

Ett exempel på parafras: 

Bergin (2018) skriver om stämningen mellan Nordkorea och USA. Den amerikanska vicepresidenten 

Mike Pence har gjort en jämförelse mellan Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och Libyens före detta 

diktator Muammar Gaddafi. I uttalande gjorde Pence klart att samma öde som drabbade Gaddafi 

också kan komma att hända Jong-Un.  

 

Skärmdump av artikeln på Svenska Dagbladets hemsida: 

 

Referensen ovanför är inte en exakt återgivning av artikeln, utan en kort sammanfattning. 



Citat – Att använda källans exakta ord 

 

 

Om du vill använda en källas exakta ordföljd kan du citera. Du citerar genom att sätta citattecken i 

början och i slutet av den fras du vill citera. Avsluta citatet med en referens (författarens efternamn, 

årtal, sida). 

 

Till exempel: 

"Alfred Hansson väntade på sin nästa kandidat, han skulle kliva in genom dörren till kontoret vilken 

minut som helst." (Sundberg, 2018, s. 7) 

 

Tips: När det gäller längre citat, på ett par meningar, kan du använda dig av indrag i dokumentet. Du 

flyttar då citatet ett stycke längre från marginalen. Citat med indrag kan ibland ha en något mindre 

teckenstorlek. 

Exempel från en vetenskaplig studie med intervjusvar: 

 

 

 

 

Viktigt: När det är möjligt, inkludera sidangivelse för citatet.   

 



Referenslista /Bibliografi 

 

En referenslista, eller bibliografi, ska alltid finnas med sist i arbetet.  

Alla källor som nämns i texten, både från citat och parafraser, ska finnas med i listan. 

Referenslistor skrivs i alfabetisk ordning, baserat på författarnas efternamn. 

I referenslistan anges du källorna på ett fullständigt sätt. Genom att inkludera så mycket information 

som möjligt om källorna ska läsaren enkelt kunna förstå vad det är för källor, och kunna hitta till 

dem. 

 

 

 

*Viktig att tänka på om källor på nätet:  

Ange alltid URL (hyperlänken) i referenslistan. Länken ska gå till den exakta sidan där 

du hittade informationen, inte någon startsida. Ange också det datum då du besökte 

sidan. 

 

Det är väldigt viktigt att ange referenserna på ett korrekt sätt, enligt de regler som gäller för de olika 

källtyperna (vilket alltid klart och tydligt beskrivs i referensguider). 

Om en tidskriftsartikel:  

Smith, H.E. (1997), The Harmony of Chaos, in Journal of Science 33(2), p.144-152. 

presenteras som om den vore en bok: 

Smith, H.E., The Harmony of Chaos. 1997. 

finns det stor risk att källan inte kan identifieras. 

 

 

Minimumkraven för vad som ska anges för källorna i referenslistan:  

Författarens namn 

Årtal för publicering 

Källans titel 

Sidangivelse (Bara för tryckta källor) 

Besöksdatum (Bara för digitala källor)* 

URL/Hyperlänk (Bara för digitala källor)* 



Att hitta referensguider 

 

En referensguide är en samling regler som bestämmer hur referenser och citat ska skrivas. Det finns 

guider för alla olika referenssystem. APA, Chicago, Harvard och MLA är några av de vanligaste 

systemen. Din lärare kan berätta vilket referenssystem som gäller för kursen du läser.  

 

Det viktigaste att tänka på när det gäller referensstilar är att vara konsekvent. När du valt en stil – 

håll dig till den! 

 

Du kan hitta ett par olika referensguider på Hvitfeldtskas biblioteksblogg. Bara följ instruktionerna 

här nedanför. (Om du vill hitta fler guider, testa att googla, många universitet och högskolor delar 

med sig av sina egna guider.) 

 

 

 

Gå till hvitfeldtskasbibliotek.wordpress.com. För muspekaren över “Övrigt” i toppmenyn och klicka 

på “Guide till referenssystem”. 



 

 

Nu ser du en lista över referensguider på svenska och engelska. 

 

 

 

Varje guide kan laddas ner som PDF-fil. 


