
 
Bromma gymnasiums bibliotek  
 

Att ange källa 
 
När du skriver ett arbete ska du tydligt redovisa vilka källor du har använt – både inne i 
din text och efteråt i en källförteckning. Det är viktigt att den som läser kan se vad som är 
dina egna tankar och vad du hämtat från andra källor.  

 
 
Inne i texten - källhänvisningar 
 
När du citerar eller refererar till en text så ska du ange källa inne i texten. Alla viktiga 
uppgifter ska finnas med första gången du hänvisar till en viss källa. Därefter räcker det 
med författare och år. Om du angett ett citat skall även sidan där du hämtat citatet 
anges. Om författare saknas eller om texten har fler än tre författare så anger du titeln 
istället. 
 
Du kan välja mellan två sätt: 
 
Alt 1. Genom fotnoter längst ner på sidan (enligt Oxfordsystemet). Infoga en fotnot direkt 
efter ditt citat eller refererat och skriv själva hänvisningen längst ner på sidan.  

 
Exempel: 
”Som allmän regel gäller att…” 1 

I referenslistan måste man... 2 

Enligt Backman, gäller det som allmän regel att man…3 

 

 
Alt 2. Genom parenteser efter meningen/stycket du vill ange källa till (enligt 
Harvardsystemet). Stoppa in din hänvisning i en parentes i den löpande texten. 

 
Exempel: 
”Som allmän regel gäller att…” (Backman, 1998, s. 41) 
I referenslistan måste man... (Backman, 1998) 
Enligt Backman (1998), gäller det som allmän regel att man… 

 
 
 
Efter texten – källförteckningen 
 
Sist i ditt arbete listar du de källor som du hänvisat till i din text. Listan ska vara i 
alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Om en källa saknar angiven författare 
eller har fler än tre författare så skriver du titeln först. 
 

Det finns tre krav på en bra källförteckning - den ska vara korrekt, ge tillräcklig 
information om vilken källa man använt och vara enhetligt utformad. Utöver detta finns 
det olika mallar man kan följa.  
  
På nästa sida ger vi exempel på hur du kan förteckna olika sorters källor. Dessa 
exempel utgår från det så kallade Harvardsystemet. 

 
 
 
__________________________ 
1 Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur, s. 41. 
2 Backman, 1998. 
3 Backman, 1998. 



 
Tryckt bok 
Efternamn, Förnamn (publiceringsår). Titel. Förlagsort: Förlag 

 
Exempel: 
 
Hagerfors, Anna-Maria (2002). Århundradets Astrid. Stockholm: Rabén & Sjögren 
 

Röster om Astrid Lindgren (1996). Stockholm: ABF 

 
 
Kapitel/avsnitt i bok med kapitel av olika författare 
Efternamn, Förnamn (publiceringsår). Kapiteltitel. I: Redaktörens förnamn efternamn (red). Bokens titel. Förlagsort: 
Förlag, sidor. 

 
Exempel:  
 
Svensson, Sonja (1999), ”Den andra guldåldern – Astrid Lindgren”. I: Lars Lönnroth, Sven Delblanc & Sverker, 
Göransson (red). Den svenska litteraturen. 3, Från modernism till massmedial marknad : 1920-1995. Stockholm: 
Bonnier, s.543-547 

 

 
 
Tidskrifts- eller dagstidningsartikel 
Efternamn, Förnamn (publiceringsår). Artikeltitel. Tidskriftens titel. Datum/Nummer, sidor. 
 

Exempel: 
 

Josefsson, Erika (2007). Astrid Lindgrens udd glöms bort i hyllningskören. Hallands Nyheter. 2007-01-27, s. 30 
 

Olsson, Lotta (2008). Jag hälsar eder, kära små rutiga barn!: om sagotantens förmåga att vässa replikerna. Opsis 

kalopsis. 2008:1, s. 34-37  

 
 
Webbsida 
Efternamn, Förnamn (Publicerings-/uppdateringsdatum). Titel (Elektronisk). Tillgänglig: www-adress. (Datum när 
webbsidan användes) 
 

Exempel: 
 

Junibacken (2010). Astrid Lindgren (Elektronisk). Tillgänglig:  http://www.junibacken.se/astrid-lindgren. (2011-03-
15) 

 

Sjöstrand, Jonas (2007-11-14). Hela världen firar Astrid Lindgren (Elektronisk). Tillgänglig: 
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/astridlindgren/hela-varlden-firar-astrid-lindgren_591689.svd. (2011-03-15) 

 
 

 
Artikel i elektroniskt uppslagsverk/databas 
Artikelns författare (publicerings-/uppdateringsdatum). Ditt sökord. (Elektronisk). Databasens titel. Tillgänglig: www-
adress. (Datum när webbsidan användes) 
 

Exempel: 
  
Astrid Lindgren (2011-03-13). (Elektonisk). Wikipedia. Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren. 
(2010-03-15)  
 

Edström, Vivi (2011). Astrid Lindgren. (Elektronisk). Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se. (2010-

03-15) 
 
 

 
Annat källmaterial 
 
Intervjuer: Ange vem/vilka som intervjuats och vilket datum. Ange också om det är en telefonintervju eller en 
personlig intervju. Se till att du har personens tillåtelse att uppge namn. 
 
E-post: Ange namnet på personen som skrivit till dig och vilket datum. Skriv gärna ut rubriken/ämnet för e-brevet 
eller bifoga en kopia av e-brevet som bilaga. 
 

Enkäter, broschyrer m.m.: Ge helt enkelt en kort beskrivning av materialet eller bifoga en kopia som bilaga. 

http://www.junibacken.se/astrid-lindgren
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/astridlindgren/hela-varlden-firar-astrid-lindgren_591689.svd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
http://www.ne.se/

