MANUAL : ATT REFERERA
ENLIGT APA-SYSTEMET
INLEDNING
En bibliografisk referens hänvisar till ett dokument som du använt i din framställning.
Läsaren av din text ska alltid kunna veta vem som ansvarar för de forskningsresultat,
slutsatser, tolkningar eller uppfattningar som du presenterar och läsaren ska också utifrån din
referenslista kunna ta fram de källor du hänvisar till.
Alla källor du hänvisar till i texten och som är tillgängliga för dina läsare ska tas med i
referenslistan. Det omvända gäller också, i referenslistan ska du inte ta upp andra verk än de
du verkligen själv har läst och använt. Alla källhänvisningar i din löpande text måste
motsvaras av källor med samma huvudord och årtal i referenslistan.
Helst ska du använda dig av primärkällan, dvs. den ursprungliga källan och sträva efter att
undvika andrahandskällor (sekundärkällor). Om primärkällan är svår att få tag i kan
sekundärkällor accepteras i begränsad utsträckning.
Det finns utarbetat ett stort antal format för att skriva referenser. För alla arbeten du skriver
på Sophiahemmet Högskola ska du följa APA-formatet.
APA är utarbetad av American Psychological Association och används framför allt inom
psykologi och samhällsvetenskap, men även inom vårdområdet.
Källa för skrivande av referenser enligt systemet är:
American Psychological Association (2009). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: APA.
Observera att högskolan modifierat vissa av reglerna efter högskolans behov!
Boken finns tillgänglig på högskolans bibliotek, men är mycket omfattande och den här
mallen är ett försök att täcka de vanligast förekommande varianterna i samband med
referensskrivande.
Har du frågor vänd dig i första hand till din handledare eller kursledare. Högskolans
bibliotekarier kan också svara på frågor om referensskrivande.
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TIPS
När du hittat material som du vill använda: dokumentera de uppgifter som behövs för
utformningen av referensen så att du lätt har tillgång till dem. I en del databaser finns
möjlighet att skapa konto där du kan spara sökningar och referenser.

ATT HÄNVISA I LÖPANDE TEXT
Enligt APA ska en källhänvisning i texten vara så kortfattad som möjligt.
Den vanligaste varianten består i att man anger författare (alternativt redaktör, institution
etc.), årtal inom parentes. Sida anges alltid vid direkta citat eller när du hänvisar till figurer
och tabeller. Du kan också välja att ange författarens namn direkt i den löpande texten utan
parentes. Observera att Sophiahemmet Högskola inte använder skrivsättet a.a. (anfört
arbete) eller ibid. vid hänvisning i löpande text.
Kom ihåg att det alltid måste finnas en överensstämmelse med hur referensen ser ut i
referenslistan och hur du hänvisar i texten!
Att skriva löpande text
När du i ett stycke som består av flera meningar hänvisar till samma källa måste det vara helt
tydligt att alla meningar kommer från samma källa. Det är korrekt att hänvisa till källan i
varje mening, men för att underlätta läsningen kan du välja att ha en referens i första
meningen samt i sista meningen i stycket.
Exempel:
Förmågan till återhämtning har studerats i olika situationer. McGrath, Wiggin, and Caron
(2010) hittade ett samband mellan negative kroppsuppfattning och förmåga till
återhämtning. Studien visade också på att kvinnliga högskolestuderande som hade ett bra
förhållande med sina föräldrar hade större förmåga till återhämtning. Dessa kvinnor hade
också en mer positiv uppfattning om sin kropp än de som inte hade ett bra förhållande till
sina föräldrar (McGrath et al., 2010).
Punkt sätts alltid efter parentesreferensen i slutet.
Citat
Citat bör skrivas exakt som det står i källan inklusive eventuella stavfel, samt på det språk
som citatet är skrivet. Vid stavfel används [sic] (just så står det) direkt efter det felstavade
ordet. Citat som är skrivna på annat språk än svenska, norska, danska, eller engelska kan
kompletteras med en översättning. Översättarens identitet skall då anges efter citatet med:
[min översättning]. Översättning av till exempel engelska definitioner bör undvikas, då de
översatta orden kan få en annan innebörd, än den som avses i originalkällan.
Citatets begynnelsebokstav får ändras till stor/liten bokstav och punkt/komma i slutet av
citatet om det passar bättre in i din text.
Om du vill kursivera något så bör du ange [kursivering tillfogad] direkt efter kursiveringen.
Tre punkter används för att markera att text uteslutits i citatet.
Sida anges alltid vid citat.
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Blockcitat/långa citat (40 eller fler ord)
Längre citat med minst 40 ord ska anges i ett eget stycke med 1,3 cm:s vänstermarginal. När
du skriver citat med indrag/kursivering behövs inte citattecken.
Exempel:
Omvårdnadsteorier lyfter fram ett alternativ till det medicinska sättet att se på hälsa
och sjukdom, och i och med det också en egen unik kunskapsbas för sjuksköterskans
profession. I omvårdnadsteorierna lyfts människan fram som något mer än en rent
biologisk varelse. (Wiklund Gustin, 2012, s. 17)
Punkt sätts efter citat, före parentes. Ingen punkt sätts efter parentesen.
Korta citat (39 eller färre ord)
Ett kortare citat placeras mellan citationstecken i den löpande texten, följt av referens och
sidhänvisning.
Exempel:
I en nyligen redovisad studie fastslås att ”Vad lärmiljön beträffar noterades att den
multimedial sökningen gav mera bestående effekter än den separat visuella” (Backman,
2016, s. 116).
Punkt sätts alltid efter parentesreferensen.
Citat från källor där sidnumrering saknas
Ange stycke, paragraf, kapitel, sektion eller dylikt istället för sida, om källan saknar
sidnumrering.
(Grahn, 2018, tredje stycket)
(Herndon, 2012, Kapitel 2)
Hänvisning till verk av en eller två författare

skrivs antingen i parentes:
... etikens grund (DeMarinis, 1998)....
... Av nya rön (Cohen & Manion, 1994) framgår.... Obs! &-tecken skrivs inom parentes.
alternativt i den löpande texten:
... DeMarinis (1998) visar...
… Enligt Cohen och Manion (1994) visar det sig att... Obs! Använd utskrivet ”och” i
löpande text.
Observera att du skriver ut båda författarnas namn varje gång du refererar till källan!
Hänvisning till verk av flera författare

Om en källa har tre, fyra eller fem författare ska samtliga författarnamn anges första gången
du hänvisar till referensen i din text:
... Fagerberg, Bischofberger, Jacobsson och Lindmark (1997) konstaterar...
alternativt:
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... tidigare forskning (Fagerberg, Bischofberger, Jacobsson & Lindmark, 1997) visar…
Därefter räcker det med att ange första författarnamnet, et al. alternativt m.fl. i löpande
texten:
… Fagerberg et al. (1997) konstaterar vidare…..
alternativt
… Fagerberg m.fl. (1997) konstaterar vidare…..
Var konsekvent i användandet av et al. respektive m.fl. i hela arbetet!
Vid användande av parenteshänvisning används endast et al. …(Fagerberg et al., 1997).
Om två referenser med samma årtal får samma förkortning skrivs så många efternamn ut
som behövs för att särskilja referenserna.
Om din källa har 6 eller fler författare så skriver du i din hänvisning i löpande texten endast
den först nämnda författarens efternamn et al. alternativt m.fl.
….Dzik m.fl. (2003) konstaterar …. eller vid parenteshänvisning (Dzik et al., 2003).
Hänvisning till verk av författare med samma efternamn

Initialer ska inte finnas med i källhänvisningen om du inte använder två eller flera källor med
samma författarefternamn och årtal. Ange då: (Andersson, C. A., 1997; Andersson, F., 1997)
alternativt Enligt både C. A. Andersson (1997) och F. Andersson (1997) menar…
Hänvisning till verk när författare inte anges

Om inte något författarnamn finns till källan ska du i referenslistan i första hand ange den
organisation, förening eller liknande som utarbetat publikationen och även hänvisa i texten
på detta vis.
Ifall namnet är långt kan du förkorta det, helst med en vedertagen förkortning inom
hakparentes.
Detta anger du i anslutning till din första hänvisning till källan. Exempelvis:
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). I fortsättningen kan du då ange
endast (SBU, 2002).
(World Health Organization [WHO], 2013) första gången och sedan (WHO, 2013).
Om en publikation utarbetats av en mycket stor grupp redaktörer anges enbart
huvudredaktörens namn. Om det varken finns författare eller angiven organisation etc. som
utgivit publikationen, skriver du in titelns första meningsbärande ord som huvudord i
litteraturförteckningen och i din hänvisning i texten hänvisar du då till de första orden i
titeln.
Exempel: (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 2000, s. 8).
För artiklar ur uppslagsverk använder du alltid artikelrubriktiteln när det inte finns en person
som författare.
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Hänvisning till verk med en eller flera redaktörer

Om du vill använda ett kapitel i en bok med angivna kapitelförfattare så refererar du till
denne/dem. Om ett verk har redaktör/redaktörer, men inte enskilda kapitelförfattare eller
om du hänvisar till större delen av verket så skrivs istället redaktörens/redaktörernas
efternamn. Följ samma regler som för hänvisning till författare!
Hänvisning till verk i samma stycke alternativt till verk av samme författare

Om du vill referera till ett och samma verk i ett längre stycke så anger du först författare och
årtal och när du sedan fortsätter hänvisa till samma verk behöver du inte upprepa årtalet om
du hänvisar i den löpande texten. Om du använder dig av parentes så ska både författare
och årtal återupprepas. Du måste skriva ut författare och årtal om du fortsätter hänvisa till
verket i ett nytt stycke.
Om du i samma parentes vill hänvisa till flera verk av samme författare sätter du ut
efternamnet endast en gång och anger källornas årtal kronologiskt med komma mellan
årtalen.
Exempelvis: ... Enligt undersökningar (Bengtsson, 1990, 1992, 1998)...
Om du vill hänvisa till flera verk av olika författare anger du källorna alfabetiskt enligt
huvudord i parentesen och skiljer dem åt med semikolon.
Exempelvis: ... Liknande resultat (Bengtsson, 2013; Cohen & Manion, 1994; Statens
beredning för medicinsk utvärdering, 2002)...
Om du vill hänvisa till flera verk av samme författare som är publicerade samma år använd
suffix i form av små bokstäver (a, b, c) efter årtalet i den löpande texten för att identifiera
arbetena t.ex. (Thompson, 2000a) (Thompson, 2000b) och ange på samma sätt i din
referenslista dvs. (2000a) eller (2000b).
Verk utan år skrivs: (u.å.-a) (u.å.-b) (n.d.-c) (n.d.-d) osv.
I referenslistan ordnas källorna i bokstavsordning, först efter författarens efternamn, sedan
efter titlarna. Suffixen följer verkens placering i referenslistan, inte i den löpande texten.
Hänvisning när utgivningsår inte anges

Finns inget utgivningsår anges för engelskspråkiga verk (n.d.) = no date och för
svenskspråkiga (u.å.) = utan årtal
Om verket är godkänt för publicering och är under utgivning anges (in press) istället för årtal.
I löpande text: (Andersson, in press) alt. … Andersson (in press) anser att...
Hänvisning till författning

I din löpande text anges det officiella namnet för författningen ev. med förkortning och ange
dessutom årtal och nummer, ev. kapitel, paragraf och moment. Det räcker inte med att
hänvisa endast till Författningshandboken!
Exempelvis: I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30), stadgas i 2 § att...
…Rapporteringsskyldigheten omfattar följande kategorier….(SOSFS, 2011:5, kap. 2, 1 §)
alternativt Enligt 1 §, kap. 2, i SOSFS 2011:5 omfattar rapporteringsskyldigheten….

Version 23.7 2019-09-18

5

Hänvisning till Bibeln eller andra urkunder

När du citerar Bibeln eller andra välkända urkunder använder du dig av förkortningen för
bibelcitatet och anger också vilken Bibelversion du använt (i exemplet Bibel 2000).
Exempel: (Johannes 3:16, 2000)
Du behöver inte ha med någon referens till Bibeln i din referenslista.
Hänvisning till bilaga i ditt arbete

Ange bilagans namn i den löpande texten. T.ex Enligt Bilaga 1 alternativt (Bilaga 1)
Bilagor anges inte i referenslistan.
Hänvisning till dagstidningsartikel
Ange författare, år och datum för publikation. För svenska artiklar skrivs datumet på svenska och för
engelskspråkiga på engelska.
Strang (2012, 11 mars) menar…. (Strang, 2012, 11 mars).
Entwistle (2013, June 15) hänvisar till…. (Entwistle, 2013, June 15).
Hänvisning till en sekundärkälla

Du ska sträva efter att om möjligt gå till ursprungskällan (primärkällan), om den är relativt
lätt att få fram. Om du enbart har en andrahandskälla (sekundärkälla) är det den du ska
hänvisa till.
I referenslistan är det sekundärkällan som anges som källa och i din hänvisning i texten anger
du enligt följande: (Andersson, 1991, refererat i Ehrenberg, 2009).
Hänvisning till internetkällor

Enskilda webbsidor ska följa samma regler för hänvisningar som tryckt material ska följa dvs.
författare-årtal. Internetadressen anges inte i den löpande texten, utan endast i
referenslistan.
Exempel: Utvecklingen av malnutrition är ett stort problem (Lehning, 1999). .....
Utbudet av hälsoinformation via Internet ökar snabbt (Socialstyrelsen, 2002). ……
FASS-referens hänvisas så här: Eventuella biverkningar…. (Alvedon®, 2011).
Hänvisning till lärplattform som t.ex. Canvas

Ange endast i den löpande texten och inte i referenslistan att du använt Canvas och hänvisa
även till vilken kurs och eventuell sida genom att ange http-adress.
Hänvisning till personlig kommunikation

Intervjuer, samtal, telefonsamtal, e-post och minnesanteckningar från föreläsningar eller
konferenser kan ju inte din läsare skaffa sig tillgång till och dessa typer av material ska inte
finnas med i referenslistan, utan anges enbart i din löpande text.
Ange för- och efternamn på den person du refererar till, ev. titel och datum för
kommunikationen.
Exempelvis: ...enligt medicine doktor, Anna Bengtsson (föreläsning, 28 augusti 2003), har...
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REFERENSER I REFERENSLISTAN
Allmänt

Referenserna samlas i en referenslista på en ny sida som placeras efter din text, före
eventuella bilagor. Listan ska inte indelas efter publikationstyp!
För bokreferens hämtar du uppgifterna du behöver till referensen från bokens titelblad (inte
rygg eller omslag).
Observera att det är förlagsorten och förlagets namn som ska finnas med i referensen och
inte tryckeriets namn och tryckort. Har du hittat källan i högskolans bibliotek eller på annat
bibliotek kan du få god hjälp med uppgifter om förlagsort, förlag med mera i
bibliotekskatalogen eller via databasen Libris http://libris.kb.se/, men kom ihåg att APAsystemet skiljer sig från bibliotekens katalogisering i uppställning av referenserna.
Källorna ska anges i alfabetisk ordning enligt huvudord. Huvudordet är vanligtvis första
författarens efternamn, men det kan också röra sig om organisation eller första ordet i
titeln.
Författarnamnen ska anges i den ordning som de står i källan. Alfabetisera inte om
författarnamnen.
I listan är principen att ”ingenting” kommer före ”någonting”. Exempelvis anges
Löf, S. före Löfgren, B. och slutligen Lööf, A. i en referenslista.
De verk som en författare t.ex. Marit Kirkevold publicerat ensam placeras före de verk som
hon publicerat tillsammans med annan författare.
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier… står före: Kirkevold, M., & Nordvedt, F. (1994).
Om du har med flera källor skrivna av samma författare, med olika utgivningsår, placeras de i
kronologisk ordning, med de äldsta källorna först.
Arlebrink, J. (2009). Människan… står före: Arlebrink, J. (2012). Existentiella…
Om författaren publicerat flera arbeten under samma år ordnas dessa i bokstavsordning
efter titlarna och skiljs åt med ett bokstavstillägg.
Strang, P. (2012a). Cancerrelaterad smärta… står före: Strang, P. (2012b). Palliativ vård…
Utgivningsår som ska anges inom parentesen är vanligtvis årtal för copyright, oftast första
tryckåret. Om det är en ny upplaga du använt anges den använda upplagans copyrightår
eller annars tryckår.
Saknas uppgift om publiceringsår anges. (n.d.) (=no date) för engelska dokument eller
(u.å.) för svenska dokument.
Rutorna nedan innehåller en mall för resp. material och  markerar exempel på hur
referensen ska se ut (-tecknet ska inte vara med i din litteraturlista!)
Var noggrann med använda rätt skiljetecken, versaler/gemener /=stora/små bokstäver
mellanslag och kursivering i referenserna!
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När du refererar till elektroniskt material ska detta synas i referensen.
Det ska anges var och när du hittat materialet. Hämtningsdatum behöver inte anges för
material i pdf-format.
Använd formuleringen Hämtad från [ev. datum] och webbadressen i din referenslista.
På engelska Retrieved from…
Om författare till texten finns angiven ska denne anges. Saknas uppgift om författare anges
utgivande institution och i sista hand endast webbsidans rubrik.
Om referensen inleds med siffror ska referensen alfabetiseras som om siffrorna var skrivna
med bokstäver. Detta gäller oftast när titeln ska vara uppslagsord.
Följande exempel ska alfabetiseras som tio:
10 råd för att äta hälsosamt. (u.å.). I 1177 Vårdguiden. Hämtad 26 juni, 2019, från
https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/10-rad-for-att-ata-halsosamt/
De allmänna reglerna för formulering vid en eller flera författare osv. nedan gäller både för
tryckta och elektroniska källor!

BÖCKER, BOKKAPITEL, RAPPORTER, AVHANDLINGAR
Bok : en författare
Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag.
 Arlebrink, J. (2019). Perspektiv på empati. Lund: Studentlitteratur.

Price, B. (2003). Studying nursing using problem-based and enquiry-based learning.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bok : 2 eller upp till 7 författare

Skriv ut namnen på samtliga författare.
Efternamn, N. N., Efternamn, N. N., & Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel:
Undertitel. Förlagsort: Förlag.

 Heli, S., & Svensson, L. (2017). Trygg förlossning: En omvårdnadsmodell för minskad stress
och rädsla. Stockholm: Gothia.
Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., & Zwarenstein, M. (2010). Interprofessional teamwork for
health and social care. Chichester: Wiley-Blackwell
Bok: 8 eller fler författare

När en bok har 8 eller fler författare, skriv ut namnen på de 6 första författarna …(=3
punkter) och sedan namnet på den sista författaren.
Efternamn, N. N., Efternamn, N. N., Efternamn, N. N., Efternamn, N. N, Efternamn, N.
N., Efternamn, N. N., ... Efternamn, N.N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel.
Förlagsort: Förlag.
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Armanius Björlin, G., Basun, H., Beck-Friis, B., Ekman, S.-L., Englund, E., Jönhagen, M. E., …

Wimo, A. (2008). Om demens: Klinisk bild, utredning, vård och omvårdnad,
konfusionstillstånd, genetik och biokemi, patologi, minnesfunktioner, vardagslivets
aktiviteter, sexualitet och demens, frågor om tvång och självbestämmande, hälsoekonomi (2.
uppl.). Stockholm: Liber.
Bok: antologi samlingsverk med redaktör / editor

För svenska böcker anges redaktören som Red. och för engelska Ed. eller Eds.
Efternamn, N. N., & Efternamn, N. N. (Red.). (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel.
Förlagsort: Förlag.
Bergström, I. (Red.). (2019). Osteoporos: Frakturer och träning. Lund: Studentlitteratur.

Kaijer, N., & Lundberg, M. (Red.). (2018). Psykologi för vårdprofessioner. Stockholm: Natur
& Kultur.
West, J. D. (Ed.). (2018). Art therapy in private practice: Theory, practice and research in
changing contexts. London: Jessica Kingsley.
Richards, C., Bouman, W. P., & Barker, M.-J. (Eds.). (2017). Genderqueer and non-binary
genders. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Kapitel i antologi med redaktör

För engelska titlar skriver du In istället för I samt Ed. eller Eds istället för Red.
Kapitelförfattarefternamn, N. N. (Utgivningsår). Kapitelhuvudtitel: Kapitelundertitel. I
Initital. Redaktörsefternamn (Red.), Antologins huvudtitel: Undertitel (x. uppl., ss. x-xx).
Förlagsort: Förlag.

Persson, C., & Sundin, K. (2017). Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod: Ett
dialektiskt förhållningssätt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till
examination inom omvårdnad (2. uppl., ss. 325-338). Lund: Studentlitteratur.
Pearce, C. M., & Duffy, A. (2005). Holistic care. In J. Lugton & R. McIntyre (Eds.), Palliative
care: The nursing role (2. ed., pp. 63-90). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
Bok : ny upplaga
Vid titel på engelska skriv 2nd, 3rd, 4th osv.

Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (x. uppl.). Förlagsort: Förlag.

Lindholm, C. (2018). Sår (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Polit, D. F., & Beck C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for
nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
E-bok : Elektronisk version av tryckt bok från Ebook central

Orem, D. E. (2003). Self-care theory in nursing: Elected papers of Dorothea Orem
[Ebook central reader version]. Retrieved from
https://ebookcentral.proquest.com/lib/sophiahem met-ebooks/.... (skriv ut hela
länken)
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Bok / rapport utgiven av institution
Institutionsnamn. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer).
Förlagsort: Förlag.
Utelämna serienamn och nummer om det saknas!

 International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.).

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2015). Arbetsmiljöns betydelse för hjärtkärlsjukdom: En systematisk litteraturöversikt. (SBU-rapport, 240). Stockholm: SBU.
Vetenskapsrådet. (2015). Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig
information. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Rapport med namngiven författare
Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer).
Förlagsort: Förlag.
Utelämna serienamn och nummer om det saknas!

Angantyr, L.-G. (2008). Strömavbrottet på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge den 7

april 2007: Observatörsstudie (Kamedo-rapport, 93). Stockholm: Socialstyrelsen.
Rapport/publikation hämtad från internet
Institutionsnamn. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer). Hämtad
från http://...
Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer). Hämtad
från http://...
Utelämna serienamn och nummer om det saknas!

Om rapporten inte är i pdf-format ska även hämtningsdatum anges!
Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.

Hämtad från http://www.swenurse.se/.... (Skriv ut hela länken)
 International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.).
Hämtad från https://www.swenurse.se/... (Skriv ut hela länken)
Publikation : ingen författare
Huvudtitel: Undertitel (Utgivningsår). Förlagsort: Förlag.
Bok i översättning
Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (Översättarinitial.
Översättarefternamn, övers.). Förlagsort: Förlag. (Originalarbete publicerat XXXX).
Vid engelska titlar används Trans. samt (Original work published XXXX)

Herdman, T. H., & Kamitsuro, S. (Red.). (2015). NANDA International

omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation 2015-2017 (J. Florin, övers. 3. uppl.).
Lund: Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 2014).
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Bok på annat språk än norska, danska eller engelska
Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Originaltitel: Undertitel [Svensk översättning av titeln].
Förlagsort: Förlag.

Sournia, J.-C. (1992). Histoire de la médecine [Medicinens historia]. Paris: La
Découverte.
Avhandling (Dissertation) tryckt
Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Doktorsavhandling, Universitet,
Institution.
 Pusa, S. (2019). Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad.

Doktorsavhandling, Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad.
Avhandling hämtad från internet
Ulfsdottir, H. (2019). To give birth in water. Doktorsavhandling, Karolinska institutet,

Institutionen för klinisk forskning och utbildning. Hämtad från https://openarchive.ki.se/...
Examensarbete/Självständigt arbete

Vanligtvis används inte examensarbete som källa i självständigt arbete om det inte gäller en
primärstudie. Följ i så fall mallen för avhandling.
Artikel i uppslagsbok/ordbok/encyklopedi i tryckt form

Ange om möjligt artikelförfattarnamnet. I Nationalencyklopedien anges endast författarens
initialer efter artikeln, det fullständigt utskrivna namnet hittas i början eller slutet av varje
bokband.
Om artikeln inte är signerad används artikelns rubrik som huvudord
Artikelförfattare, N. N. (Utgivningsår). Artikeltitel. I Uppslagsverkstitel (Band X, ss. xxxxx). Förlagsort: Förlag.
Farmaceut. (2009). I Svensk ordbok: A-L (s. 724). Stockholm: Svenska Akademien.

Hermerén, G., & Holte, R. (1991). Etik. I Nationalencyklopedien (Band 5, ss. 627629). Höganäs: Bra Böcker.
Artikel i Uppslagsbok/ordbok/FASS, fritt tillgänglig på internet
Artikelförfattare, N. N. (Utgivningsår). Artikeltitel. I Uppslagsverkstitel. Hämtad dag månad,
år, från http://www...
 Alvedon®. (2011). I FASS.se. Hämtad 6 juni, 2015, från

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?... (skriv ut hela länken)
Artikel i Uppslagsbok/ordbok som inte är fritt tillgänglig på internet
Artikelförfattare, N. N. (Utgivningsår). Artikeltitel. I Uppslagsverket. Hämtad dag månad, år,
från http://www...
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Hermerén, G., Larsson, H. A., & Holte, R. (u.å.). Etik. I Nationalencyklopedin. Hämtad 25

juni, 2019, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etik
Broschyr, tryckt
Författare, N. N. alternativt Organisationsnamn. (Utgivningsår). Titel: Undertitel [Broschyr].
Förlagsort: Förlag.
Broschyr hämtad från internet
Författare, N. N. alternativt Organisationsnamn. (Utgivningsår). Titel: Undertitel [Broschyr].
Hämtad från http://www...

Riksförbundet HjärtLung. (2017). Vägen till ny livskvalitet [Broschyr]. Hämtad från
https://diabetes.nu/wp-content/uploads/2018/11/diabetes-livskvalitet.pdf

OFFENTLIGT TRYCK
Riksdagstryck: proposition, motion
Proposition År/År: Nr. Huvudtitel: Undertitel. Stockholm: Departement.
Proposition 2011/12: 142. Ändrad könstillhörighet. Stockholm: Socialdepartementet.
Rapport från statlig utredning SOU/ Departementserie DS, tryckt
SOU Utgivningsår:Nummer. Utredningshuvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag.
SOU 2002:86. Etisk prövning av djurförsök: Delbetänkande från djuretiska

utredningen. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
Rapport från statlig utredning SOU/ Departementserie DS, hämtad från internet
SOU Utgivningsår:Nummer. Utredningshuvudtitel: Undertitel. Hämtad från http://www...
 SOU 2017:104. Etikprövning: En översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård.

Hämtad från https://www.regeringen.se/4af253/... (skriv ut hela länken)
Författning, tryckt
Författningsförkortning Årtal:Nr. Titel: Undertitel. Utgivningsort : Utgivare.
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen.

SOSFS 2005:27. Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av
patienter i sluten vård. Stockholm: Socialstyrelsen
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Författning hämtad från internet, pdf-format
Författningsförkortning Årtal:Nr. Titel: Undertitel. Hämtad från http://www...
 SOSFS 2011:7. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

behandling. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/20117/Documents/2011_7.pdf
Författning hämtad från internet, sidan kan förändras
Författningsförkortning Årtal:Nr. Titel: Undertitel. Hämtad dag månad, år, från http://www...
 SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 25 juni, 2019, från

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/... (skriv ut hela länken)

TIDSKRIFTSARTIKEL : allmänt
Artikelns titel skrivs med gemener, oavsett hur det ser ut i originalet. Tidskriftens
fullständiga namn skrivs alltid ut och då behålls inledande versaler på alla bärande ord.
Tidskriftens namn och volymnummer kursiveras.
För artiklar som du hittat i PubMed kan du ta reda på tidskriftens fullständiga namn via
sökning i Journals in NCBI Databases som finns på PubMeds första sida.
Om doi-nummer finns angivet ska det inkluderas i referensen. Doi (digital object identifier)
är ett system för identifiering av elektroniska verk, t.ex. tidskriftsartiklar. Doi-adresser ändras
inte, varför en användare som klickar på en doi-länk alltid kommer till rätt webb-adress.
Doi-numret hittar du på artikelns första sida eller på tidskriftens hemsida eller i den
bibliografiska databas du använt för att hitta artikeln. För elektroniska artiklar som saknar
doi-nummer anges istället: Hämtad från/Retrieved from och hela länken till tidskriftens
hemsida dvs. Hämtad från http://www.xxxxxxx.se
Tidskriftsartikel : en författare
Efternamn, N. N. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym(nummer),
sidhänvisning xx-xx. doi: xx.xxxxxxx-xxxx.xx.xx
Morrison, T. (2012). Qualitative analysis of central and midline care in the medical/surgical

setting. Clinical Nurse Specialist, 26(6), 323-328. doi: 10.1097/NUR.0b013e31826e3f2a
Artikel : 2 eller upp till 7 författare
Efternamn, N. N., Efternamn, N. N., & Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Artikelhuvudtitel:
Undertitel. Tidskriftsnamn, volym(nummer), sidhänvisning x-xx. doi: xx.xxxxxxx-xxxx.xx.xx

 Välimäki, T., Vehviläinen-Julkunen, K., Pietilä, A. M., & Koivisto, A. (2012). Life orientation

in Finnish family caregivers' of persons with Alzheimer's disease: A diary study. Nursing &
Health Science, 14(4), 480-487. doi: 10.1111/j.1442-2018.2012.00721.x

Version 23.7 2019-09-18

13

Utan doi:
 Olivecrona, C., Kärrlander, S., Hylin, U., Törnkvist, H., Jonsson, C., & Svensén, C. (2010).

Lyckat utbildningsprojekt för läkar- och sjuksköterskestudenter: Interprofessionellt lärande
ger insikter och stärker teamarbete. Läkartidningen, 107(3), 113-115. Hämtad från
http://www.lakartidningen.se/
Artikel av 8 eller fler författare
ange alla de 6 först nämnda författarna följt av …(dvs. 3 punkter) och namnet på sista författaren.

Efternamn, N. N., Efternamn, N. N., Efternamn, N. N., Efternamn, N. N., Efternamn, N.
N., Efternamn, N. N.,… Efternamn, N.N. (Utgivningsår). Artikelhuvudtitel: Undertitel.
Tidskriftsnamn, volym(nummer), sidhänvisning x-xx. doi: xx.xxxxxxx-xxxx.xx.xx

Samme författare med olika källor och samma publikationsdatum
- ange publicerings år och a, b, c osv.

Gellerstedt, L., Medin, J., Kumlin, M., & Rydell Karlsson, M. (2019a). Nursing care and
management of patients' sleep during hospitalisation: A cross-sectional study. Journal of
Clinical Nursing. Advance online publication. doi:10.1111/jocn.14915
Gellerstedt, L., Medin, J., Kumlin, M., & Rydell Karlsson, M. (2019b). Sleep as a topic in
nursing education programs? A mixed method study of syllabuses and nursing students'
perceptions. Nurse Education Today, 79, 168-174. doi:10.1016/j.nedt.2019.05.030
E-publicering av artikel i förväg innan tryckt publicering

 Eriksson, M., Kerekes, N., Brink, P., Pennbrant, S., & Nunstedt, H. (2019). The level of
sense of coherence among Swedish nursing staff. Journal of Advanced Nursing. Advance
online publication. doi:10.1111/jan.14137.
Kontrollera alltid på artikelns hemsida om artikeln har fått volym, nummer och sidor även
om det står Epub ahead of print eller liknande i databaserna.
Artiklar med onumrerade sidor (opaginerad artikel), avvikande numrering etc.
Artiklar kan ha numreringar som avviker från standard, detta gäller t.ex. ofta för open
access-artiklar. Det kan se ut på olika sätt, men ange de uppgifter om volym och nummer
samt doi-nummer som finns angivna på själva artikeln, på artikelns internetsida eller i
PubMed/CINAHL. Lägg inte till de sidnummer som t.ex. genererats i pdf-formatet.
Exempel där sidnummer saknas men artikeln är numrerad:
Burnos, A., & Bargiel-Matusiewicz, K. M. (2018). Quality of life and PTSD symptoms, and
temperament and coping with stress. Frontiers in Psychology, 9(2072). doi:
10.3389/fpsyg.2018.02072
Modrek, S., & Cullen, M. R. (2013). Job insecurity during recessions: Effects on survivors’

work stress. BMC Public Health, 13(929). doi: 10.1186/1471-2458-13-929
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Exempel där sidnumreringen är avvikande:
Kullberg, A., Sharp, L., Johansson, H., Brandberg, Y., & Bergenmar, M. (2017). Patient
satisfaction after implementation of person-centred handover in oncological inpatient care:
A cross-sectional study. PLOS ONE, 12(4), e0175397. doi: 10.1371/journal.pone.0175397
Exempel där nummer saknas:
Lamont, S., & Brunero, S. (2018). The effect of a workplace violence training program for
generalist nurses in the acute hospital setting: A quasi-experimental study. Nurse Education
Today, 68, 45-52. doi: 10.1016/j.nedt.2018.05.008
Opublicerad artikel

En artikel som är accepterad för en tidskrift, men ännu inte publicerad, anger du med (in
press) i stället för årtal.
Efternamn, N. N. (in press). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn.
Dagstidningsartikel, tryckt
Efternamn, N. N. (År, datum). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Dagstidning, s. XX.
Om en artikel saknar författare, flyttas titeln upp till författarens plats. Om du hänvisar till
engelskspråkig dagstidning skriver du månaden på engelska och anger p./pp. Istället för s.

Hammar, M. (2003, 23 juli). Grön mat duger som medicin: För högt blodfett kan

snabbt pressas ner utan dyra statiner, visar kanadensisk studie. Dagens
Nyheter, s. A5
Dagstidningsartikel från internet

Ange webbadressen för tidningens hemsida
Efternamn, N. N. (År, datum). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Dagstidning. Hämtad från
http://www...
Brody, J. E. (2007, 11 December). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.

Retrieved from http://www. nytimes.com

INTERNETKÄLLOR som inte är tidskriftsartiklar, rapporter etc.
Om källan är i pdf-format ska inte hämtningsdatum anges!
Text på webbsida som inte har formen av en artikel, rapport etc. med namngiven
författare
Karlsson, B. (2013). Om demens vid utvecklingsstörning. Hämtad 16 oktober, 2013, från

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/... (skriv ut hela länken)
Text på webbsida som inte har formen av en artikel, rapport etc. utan namngiven
författare

Universitets- och högskolerådet. (2019). Eurydike: Om utbildning i Europa. Hämtad 15 juni,
2019, från https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Eurydike... (skriv ut hela länken)
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Vårdhandboken
Lindholm, C. (2018). Sårbehandling: Översikt. I Vårdhandboken. Hämtad 25 juni, 2019, från

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/sarbehandling/oversikt/
1177

Sök vård på rätt mottagning. (2017). I 1177 Vårdguiden. Hämtad 25 juni, 2019, från
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/... (skriv ut hela länken)
Text på webbsida som saknar författare eller institution
 Högt blodtryck. (u.å.). Hämtad 16 oktober, 2013, från http://högt-blodtryck.se/hogt-

blodtryck-symtom.html
Hel Webbplats

Om du refererar till en hel webbplats i största allmänhet i den löpande texten anges den inte
i referenslistan, utan webbadressen anges endast i sin helhet i den löpande texten inom
parentes. T.ex.
WHO:s ansvarsområden beskrivs på WHO:s hemsida (http://www.who.org).
Cochrane
Efternamn, N. (År). Titel. Cochrane Database of Systematic Reviews, (Nr). doi:…….

Cullum, N., & Liu, Z. (2017). Therapeutic ultrasound for venous leg ulcers. Cochrane
Database of Systematic Reviews, (5). doi:10.1002/14651858.CD001180.pub4.
Deklarationer
Organisation.(År).Titel. Hämtad från http://.....
 World Medical Association. (2013). WMA declaration of Helsinki: Ethical principles for

medical research involving human subjects. Hämtad 2 februari, 2015, från
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
Podradio
Efternamn, N. (Producent). (År, Datum). Programmets titel [Podradio]. Hämtad från http://.....
YouTube-film

Ange i första hand utgivaren av filmen, i andra hand den som lagt ut filmen på YouTube.
Efternamn, N. N. (År, Datum). Programmets titel [Videofil]. Hämtad från http://.....

 LeFever, L. (2008, 5 march). Twitter in plain English [Video file]. Retrieved from:
http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o&feature=youtu.be

Version 23.7 2019-09-18

16

Sociala medier som blogg, twitter, facebook
Om en författare till ett blogg-, Facebook- eller Twitter-inlägg använder sitt eget namn
behandlas detta som i vanliga referenser. Om författaren använder ett antaget namn,
används detta i den form det står. Använd den första meningen av inlägget eller, om
meningen är väldigt lång, en förkortning av den. Lägg till en dokumentbeskrivning inom
hakparenteser t.ex [Blogginlägg]/ [Twitter]. Hämtad från http://xxx.xxx.xx
Intranät
Ange författare/organisation/utgivare, utgivningsår samt titel på dokumentet/sidan, samt
anmärkningen [Tillgänglig från….] och http-adress
 Karolinska sjukhuset. (2013). Klädregler för all personal vid Karolinska. Hämtad 15
oktober, 2013. [Tillgänglig från Karolinska sjukhusets intranät: http://inuti.karolinska.se/...]
Streamad föreläsning
Efternamn, N. (År, Datum). Namn på föreläsningen [Streamad föreläsning]. Hämtad från
http://.....

 Eulau, L. (2016, 24 augusti). Personcentrerad omvårdnad [Streamad föreläsning]. Hämtad
från: http://kaltura.com/tiny/ok4uw
Personlig kommunikation t. ex brev, anteckningar, telefonsamtal, intervjuer och e-post

Personlig kommunikation, anges ej i litteraturlistan se vidare under avsnittet om
källhänvisning i löpande text.
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Några namnregler

Flera förnamn:
Lars Erik Bengtsson
skrivs: Bengtsson, L. E.
Denise F. Polit
skrivs: Polit, D. F.
Dubbelförnamn med bindestreck:
Anna-Lena Andersson
skrivs: Andersson, A.-L.
Dubbelefternamn:
Olika regler finns för författare beroende på
författarens ursprung, vårt förslag är att
följa reglerna i PubMed/Cinahl/Libris
För dubbelnamn med bindestreck skrivs
namnen som en enhet
Efternamn med prefix:
Anders von Knorring
skrivs: von Knorring, A.
Hilma af Klint
skrivs: af Klint, H.
Efternamn med suffix:
Benny Joyner Jr skrivs: Joyner, B., Jr
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REGISTER:
1 författare, bok, referens ....................... 8
1 författare, tidskriftsart., referens ....... 13
1177, referens ....................................... 16
1-2 författare, löpande text..................... 3
2-7 författare,bok, referens .................... 8
2-7 förf. tidskriftsartikel, referens .... 13
Alfabetisering, referenslista ................... 7
Alfabetisering, siffror ............................. 8
Anfört arbete .......................................... 2
Annat språk än engelska bok, referens 11
Antologi, bok, referens .......................... 9
Avhandling, internet, referens.............. 11
Avhandling, tryckt, referens ................ 11
Avvikande numrering art., referens ..... 14
Bibelcitat ................................................ 6
Bilaga ..................................................... 6
Blockcitat, 40 eller fler ord .................... 3
Blogg, referens ..................................... 17
Broschyr, internet, referens .................. 12
Broschyr, tryckt, referens ..................... 12
Canvas .................................................... 6
Citat allmänt ........................................... 2
- blockcitat, 40 eller fler ord .............. 3
- korta citat, 39 eller färre ord ............ 3
Citat, sidnummer saknas ........................ 3
Cochrane, referens ............................... 16
Copyrightår, referens ............................. 7
Dagstidningsartikel
- internet, referens ............................ 15
- tryckt, referens ............................... 15
Dagstidningsartikel, löpande text........... 6
Deklarationer, internet ......................... 16
Dissertation ...................... Se Avhandling
Doi saknas, elektronisk artikel ............. 13
Doi, allmänt.......................................... 13
Dubbelefternamn, referens ................... 18
Dubbelförnamn, referens ..................... 18
E-bok, referens ....................................... 9
Editor.................................... Se Redaktör
Egen översättning, citat .......................... 2
En författare, bok, referens .................... 8
En författare, tidskriftsart., referens ..... 13
En till två författare löpande text ........... 3
E-post, löpande text ............................... 6
E-post, referens .................................... 17
E-publicering, artikel
innan tryckn. referens....................... 14
Et al., löpande text ................................. 4
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Examensarbete ..................................... 11
Facebook, referens ............................... 17
FASS, löpande text ................................ 6
FASS, referens ..................................... 11
Fler än 7 förf., bok, referens .................. 8
Fler än 7 förf., tidskriftsart., referens ... 14
Flera författare, löpande text ................. 3
Flera verk, samma stycke, löpande text. 5
Flera verk, samme förf., löpande text .... 5
Föreläsning, streamad, referens ........... 17
Föreläsningsanteckningar, referens ..... 17
Föreläsningsanteckningar, löpande text 6
Författare saknas, löpande text .............. 4
Författning, föränderlig sida, referens . 13
Författning, internet, pdf referens ........ 13
Författning, löpande text ....................... 5
Författning, tryckt, referens ................. 12
Förlagsort ............................................... 7
Hämtningsdatum, internetkälla.............. 8
Hänvisa i löpande text,allmänt .............. 2
Hänvisning flera verk, samme förf. ....... 5
Ibid ......................................................... 2
In press................................................. 15
Ingen författare, löpande text ................ 4
Ingen författare, publikation, referens . 10
Internetkälla, referens .......................... 15
Internetkällor, löpande text .................... 6
Intervju, löpande text ............................. 6
Intervjuer, referens .............................. 17
Intranät, referens .................................. 17
Kapitel, bok med red., referens ............. 9
Konferensant., löpande text ................... 6
Korta citat, 39 ord eller färre ................. 3
Kronologisk ordning, referenslista ........ 7
Lag .................................... Se Författning
Långa citat, 40 eller flera ord ................ 3
Lärplattform ........................................... 6
Löpande text:
- Dagstidningsartikel ......................... 6
- En - två författare ............................ 3
- E-post .............................................. 6
- Flera författare ................................. 3
- Flera verk, olika författare............... 5
- Föreläsn. anteckningar .................... 6
- Författare samma efternamn ........... 4
- Författning ....................................... 5
- Ingen författare anges ...................... 4
- Internetkällor ................................... 6
- Intervjuer ......................................... 6
- Personlig kommunikation ............... 6
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- Redaktör/-er ..................................... 5
-Samme författare, flera verk ............. 5
- Samtal .............................................. 6
- Sekundärkälla .................................. 6
- Telefonsamtal .................................. 6
-Webbsida .......................................... 6
M.fl. (Med flera) .................................... 4
Motion, referens ................................... 12
n.d (no date) ........................................... 5
Namnregler .......................................... 18
Ny upplaga, bok, referens ...................... 9
Offentligt tryck, referens ...................... 12
Opaginerad tidskr.art, referens ............. 14
Ordbok, signerad art., referens ............. 11
Ordningsföljd, referenslista.................... 7
Pdf ................................................ 8,10,15
Personlig kommunikation, löpande text 6
Personlig kommunikation, referens ..... 17
Podradio, referens ................................ 16
Primärkälla ............................................. 1
Proposition, referens ............................ 12
Publiceringsår, saknas ............................ 5
Punkt, hänvisning löpande text .............. 2
Rapport, institution, referens................ 10
Rapport, namngiven förf., referens ...... 10
Rapport, statlig utr., referens................ 12
Redaktör, bok, referens .......................... 9
Referens
- Antologi ........................................... 9
- Avhandling, internet ...................... 11
- Avhandling, tryckt ......................... 11
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