
Att referera



Varför ska du referera? 

De viktigaste skälen till varför du ska referera i en vetenskaplig text är att:

• läsaren ska kunna gå tillbaka till den ursprungliga källan och läsa mer

• den som har skrivit något får erkännande för sitt arbete

• det som är hämtat från en text tydligt särskiljs från det som är ditt eget

• du visar att du känner till forskningen inom ditt område och det ger din text 
trovärdighet

• stödja eller kritisera påståenden

• jämföra eller belysa dina egna idéer eller resultat.
(Karolinska Institutet)



Harvard

Författar-år/Namn-år-stilen. 

I löptexten:

Det är viktigt att vara noggrann med sina referenser (Saxtrup 2016, 14). 

Saxtrup (2016, 14) menar att det är viktigt att vara noggrann med sina 
referenser. 



Referenslistan:

Alltid i bokstavsordning sorterade efter förste författarens (eller 
motsvarande) efternamn. 

Inkludera, om möjligt:

Författarens efternamn, förnamn. Utgivningsår. Titel. Upplaga (om ej 
1:a uppl.). Förlagsort: förlag.



Hur gör man med olika sorters källor? 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard

http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-
Harvardsystemet/

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard
http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till-Harvardsystemet/


Oxford

(fot-)not-systemet

Källhänvisningen i den löpande texten består normalt av en upphöjd siffra 
efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan.

Fotnoten är i form av en siffra som följs av förklarande text eller en 
källhänvisning.

Noten sätts ut efter punkt. 

Allt källor samlas normalt i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i 
dokumentet (före ev. bilagor). 



Fotnoten kan innehålla fullständig bibliografisk information, eller vara mer 
kortfattad. 

Fullständig information:
Författare, titel, upplaga, förlagsort, förlag, utgivningsår, sida. 

Kortfattad information:
Författarens efternamn, titel, sida. 

Om samma källa direkt efter varandra:
ibid. (=samma) och sidnummer (om annan sida än tidigare). 





Hur gör man med olika sorters källor? 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford


Vancouver

”Noter”. 
Referenserna anges med siffror i texten. 
Främst inom parentes (1), men hakparenteser [2] och upphöjda siffror 
förekommer också. Punkten efter parentesen om i slutet av meningen.

Endast en författare skrivs ut i texten, följt av et al.  

Referenserna numreras löpande. 

Referenslistan ställs upp i ”nummerordning”, den ställs alltså upp i 
samma ordning som referenserna förekommer i texten. 



I referenslistan:

Efternamn AA, Efternamn BB. Titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag; 
Publiceringsår. 

Hur refererar man olika källor? 

https://tools.kib.ki.se/referensguide/vancouver/

https://tools.kib.ki.se/referensguide/vancouver/

