
 

APA-lathunden bygger på Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual innehåller många exempel på olika referenser och samt 
förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. För studenter som ska skriva uppsats vill vi även rekommendera två mycket användbara böcker i ämnet: Att 
skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukat, 2011) och Rapporter och uppsatser (Backman, 2008).  

 

 
 
 

 
APA – LATHUNDEN  
En snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten 

 

 
 
Utformningen av referenser (källhänvisningar) i vetenskapliga texter regleras av olika system, så kallade referensstilar. Vid Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten på GU används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten.  APA-lathunden 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.  
 
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 andrahandkällor, personlig 
kommunikation, flera verk av samma författare etc. 
 
 
 
 
 
 
För Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2012-02-24 
Anette Wahlandt, språkhandledare 
Carin Bjarsch, universitetsbibliotekarie 
Hillevi Prell, lektor IKI



    

 

*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) 

 
 

 
 

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Bok 
En författare 

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

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 
Lund: Studentlitteratur. 
 

I akademiska uppsatser är det viktigt att… 
(Backman, 2008). 
 
Backman (2008) föreslår att … 

Bok 
Två författare 

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

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., & Løkensgard Hoel, T. 
(2010). Skriva för att lära. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

… (Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel, 
2010) 
Dysthe et al. (2010) hävdar att … 
 
Namnge alla författarna endast första gången, sedan 
endast första författaren följt av et al. i den löpande 
texten.  

Bok 
6 eller fler 
författare 

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. 

Doornbos, M.M., Groenhout, E.R., Hotz, G.K., 
Brandsen, C., Cusveller, B., & Flikkema, M. 
(2005). Transforming care: A Christian vision of 
nursing practice. Grand Rapids, Michigan: 
William B. Eerdmans Publishing Company. 
 
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) 

… (Doornbos et al., 2008). 
 
Doornbos et al. (2008) argues that … 
 
 
 
 
Namnge endast första författaren, följt av  
et al. 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) 

 
 

 

 
 

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Bok med redaktör 
(antologi) 

Efternamn, A. A. (Red./Ed.). (År). 
Titel. Förlagsort: Förlag. 
 
 
 
Vid bok med engelsk titel anges Ed. 

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

… (Hjälmeskog, 2006). 
 
Hjälmeskog (2006) menar att … 

Kapitel i antologi Efternamn kapitelförfattare, A. A. 
(År). Kapiteltitel. I/In A. 
Efternamn redaktör (Red./Ed.), 
Bokens titel (s. xx-xx). Förlagsort: 
Förlag. 
 
 
 
 
 
Vid bok med engelsk titel anges In. 

O’Doherty Jensen, K. (2003). Mad og 
identitet. I L. Holm (Red.), Mad, 
mennesker og måltider: 
Samfundsvidenskabelige perspektiver (s. 
51-64). København: Munksgaard 
Danmark. 
 
 
 
Observera att redaktörens initial kommer först och 
att det är antologins titel som kursiveras. 

… ( O’Doherty Jensen, 2003). 
 
O’Doherty Jensen (2003) menar att … 
 
 
 
 
 
 
 
Observera att det är kapitelförfattarens efternamn som anges. 

Rapport med 
namngiven 
författare 

Efternamn, A. A. (År). Titel (Serie, 
serienummer). Förlagsort: Förlag 

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.  
 

… (Johansson, 2008). 
 
Enligt Johansson (2008) … 
 



    

 

*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) 

 
 

 

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Rapport som 
författats av 
myndighet, 
organisation eller 
institution 
 

Organisation. (År). Titel 
Förlagsort: Förlag. 

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

… (Livsmedelsverket, 2007). 
 
Enligt Livsmedelsverket (2007) behöver skolbarn… 
 

Statens offentliga 
utredning (SOU) 

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

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

… (SOU 2010:99). 
 
Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2010:99) … 

Lagar (SFS) SFS År:nummer. Titel. Ort: 
Departement. 
 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

… (SFS 2010:800). 
 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800)… 

Regeringens 
proposition 

Prop. År/år:nummer. Titel. 
Tillgänglig: URL 

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – 
för kunskap, valfrihet och trygghet. 
Tillgänglig:  
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1
42368 
 

… (Prop. 2009/10:165). 
 
I regeringens proposition (2009/10:165) … 

Motion till 
riksdagen 

Motion År/år:nummer. Titel. 
Tillgänglig: URL 

Motion 2011/12:Ub467. Elevers rätt till 
kunskaper. Tillgänglig: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=
410&dok_id=GZ02Ub467 
 

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

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142368
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142368
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GZ02Ub467
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GZ02Ub467


    

 

*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) 

 
 

 

 

Publikation Mall I referenslista I löpande text* 

Avhandling/licentiat
-uppsats 
 

Efternamn, A. A. (År). 
Avhandlingstitel (Doktorsavhand-
ling/Doctoral thesis/Licentiat-
uppsats/Licentiate thesis, Serie, 
serienummer). Förlagsort: Förlag. 
Tillgänglig: URL 
 
Lägg märke till att många avhandlingar 
är utgivna i en serie. 

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. Tillgänglig: 
http://hdl.handle.net/2077/22129 

… (Prell, 2010). 
 
Prell (2010) visar att … 
 
 

Masteruppsats/ 
magisteruppsats 

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

Holmer, A. (2010). Healthy snack 
preferences in Danish and Swedish school 
children (Master’s thesis). Göteborg: 
Institutionen för kost- och 
idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. 
Tillgänglig: 
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/20
77/24726 

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

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

Arildson, P., & Martinsson, S. (2010). 
Gymnasieelevers uppfattningar om 
hållbara måltider (Kandidatuppsats). 
Göteborg: Institutionen för mat, hälsa 
och miljö, Göteborgs universitet. 
Tillgänglig: 
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/20
77/24485 

… (Arildson & Martinsson, 2010). 
 
Arildson och Martinsson (2010), pekar på att … 

http://hdl.handle.net/2077/22129
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/24726
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/24726
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/24485
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/24485
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Publikation  Mall I referenslista I löpande text* 

Artikel i 
vetenskaplig 
tidskrift 
Upp till 7 författare 

Efternamn, A. A., Efternamn, B. 
B., & Efternamn, C. C. (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. 

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  

… (Harris, Bargh & Brownell, 2009). 
 
Harris et al. (2008) visar på … 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv ut alla författarna endast första gången, sedan första 
författaren följt av et al. 

Artikel i 
vetenskaplig 
tidskrift 
Fler än 7 författare 

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 
 

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. 
 
Ange de 6 första författarna samt ”…” följt av den 
sista författaren. 

… (Kelly et al., 2010). 
 
Enligt Kelly et al. (2010), är … 
 
 
 
 
Skriv endast ut första författaren följt av et al. 



    

 

*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) 

 
 

 

Publikation  Mall I referenslista I löpande text* 

Månadsmagasins-
artikel 
 
 

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

Sjögren, A. (2011, juli). Ortorexi - När 
träningen blir ett tvång. Runners World, 
juli, 28-29. 
 
När publikationen saknar volym(nr) kan man ange 
månad.  

… (Sjögren, 2011, juli). 
 
Sjögren (2011, juli) skriver i Runner’s World att … 

Månadsmagasins-
artikel online 
 

Efternamn, A. A. (År, månad). 
Titel. Månadsmagasin, volym(nr). 
Tillgänglig: URL 
 

Alexandersson, M. (2011, maj). Att göra 
skillnad. Pedagogiska magasinet, 2. 
Tillgänglig: 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogi
ska-magasinet/2011/05/10/gora-skillnad 
 

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

Dagstidningsartikel 
 

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

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

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

Dagstidningsartikel 
online 

Efternamn. A. A. (År, Datum). 
Titel. Dagstidning. Hämtad år-
månad-datum från URL 

Innocenti, T. (2011, 15 maj). Kåren - 
studentens röst. Göteborgs Posten. 
Hämtad 2012-02-03, från 
http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868-
karen-studentens-rost 

… (Innocenti, 2011, 15 maj). 
 
Innocenti (2011, 15 maj) skriver i Göteborgsposten 
att … 

Webbsida Organisation/Myndighet. (År). 
Titel. Hämtad år-månad-datum, 
från URL 
 
Om år saknas ange u.å. 

Livsmedelsverket. (2007). Keyhole 
Symbol. Hämtad 2011-09-14, från http:// 
www.slv.se/en-gb/group1/Food–
Health/Keyhole-symbol/ 

… (Livsmedelsverket, 2007). 
 
Enligt Livsmedelsverket (2007) står nyckelhålet för 
att … 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/05/10/gora-skillnad
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/05/10/gora-skillnad
http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868-karen-studentens-rost
http://www.gp.se/jobbstudier/1.624868-karen-studentens-rost
http://www.slv.se/en-gb/group1/Food–Health/Keyhole-symbol/
http://www.slv.se/en-gb/group1/Food–Health/Keyhole-symbol/
http://www.slv.se/en-gb/group1/Food–Health/Keyhole-symbol/
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Publikation  Mall I referenslista I löpande text* 

Läroplan Myndighet. (År). Titel. Hämtad 
från URL 

Skolverket. (2011). Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. Hämtad från 
http://www.skolverket.se/publikationer?i
d=2575 
 

… (Skolverket, 2011) 
 
Enligt Skolverket (2011) ska eleverna… 

Kursplan 
 

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

Göteborgs universitet. (2008). Kursplan. 
Didaktik med inriktning mot tal-, läs- och 
skrivutveckling, 30 hp. Göteborg: 
Göteborgs universitet, Institutionen för 
didaktik och pedagogisk profession. 

… (Göteborgs universitet, 2008). 
 
Enligt Göteborgs universitet (2008) ska 
studenterna kunna… 

Uppslagsverk 
Osignerad artikel 

Uppslagsverkets namn. (År). 
Uppslagsord. Tillgänglig: URL 
 

Nationalencyklopedin [NE]. (2011). 
Kontext. Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/
kontext/229447 

 

… (NE, 2011). 
 
Enligt NE (2011) betyder kontext… 

Uppslagsverk 
Signerad artikel 

Efternamn, A. A. (År).  
Uppslagsord. I Uppslagsverk. 
Tillgänglig: URL 

Bengtsson, J. (2011). Fenomenologi. I 
Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/
fenomenologi 
 

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

Wikipedia (artikel) Titel. (År, datum månad).  I 
Wikipedia. Hämtad år-månad-
datum, från URL 

Montessoripedagogik. (2011, 12 
september). I Wikipedia. Hämtad 2012-
02-03, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Montessori 

… (Montessoripedagogik, 2011, 12 september) 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/kontext/229447
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/kontext/229447
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/fenomenologi
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/fenomenologi
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Publikation  Mall I referenslista I löpande text* 

Inlägg i blogg, 
diskussionsforum, 
e-postlista 

Efternamn, A. A. (År, datum 
månad). Titel [Format typ]. 
Hämtad från URL 
 
 
Titeln på blogginlägget kursiveras inte. 

Pålsson, S. (2011, 16 november). Två 
perspektiv på IT i skolan [Blogginlägg]. 
Hämtad från 
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2011/
11/16/tva-perspektiv-pa-it-i-skolan/ 
 

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

Film, Video, TV-
program 

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 … 

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

Lundström, M. (Producent). (2011, 31 
oktober). Bokcirkeln Gösta Berlings saga 
Del 4 [Podcast]. Hämtad från 
http://sverigesradio.se/sida/laddaner.asp
x?programid=3349 
 

… (Lundström, 2011, 31 oktober). 
 
Lundström (2011, 31 oktober) avslutade Bokcirkeln 
med att … 

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

Göteborgs universitetsbibliotek [gmutb]. 
(2010, 20 augusti). Ändra layouten på 
EndNotes referenslista för Vancouver 
[Videofil]. Hämtad från 
http://youtu.be/2aJFQLtPIWk 
 

I instruktionsvideon om EndNote (Göteborgs 
universitetsbibliotek, 2010) nämndes… 
 
Enligt Göteborgs universitetsbibliotek (2010) är … 

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2011/11/16/tva-perspektiv-pa-it-i-skolan/
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2011/11/16/tva-perspektiv-pa-it-i-skolan/
http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=3349
http://sverigesradio.se/sida/laddaner.aspx?programid=3349
http://youtu.be/2aJFQLtPIWk
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Publikation  Mall I referenslista I löpande text* 

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

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 från 
http://www.facebook.com/APAStyle/pos
ts/173788512707174 

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/ 

Facebook (generell 
grupp, sida mm) 

 Redovisas ej i referenslistan Enligt APA Styles officiella sida på Facebook 
(http://www.facebook.com/APAStyle)… 
 
 

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

APA_Style. (2011b, 22 november). How 
to reference a YouTube video in 
#APAStyle: http://cot.ag/sRWQut 
#socialsciences #psychology #writing 
[Twitter post]. Hämtad från 
http://twitter.com/#!/APA_Style/status/1
39044476944531456 

APA Style twittrar om hur man refererar till en 
YouTube-video (APA_Style, 2011b).  
 

    

http://www.facebook.com/APAStyle/posts/173788512707174
http://www.facebook.com/APAStyle/posts/173788512707174
http://www.facebook.com/APAStyle
http://twitter.com/#%21/search?q=%23APAStyle
http://t.co/w1QU28XQ
http://twitter.com/#%21/search?q=%23socialsciences
http://twitter.com/#%21/search?q=%23psychology
http://twitter.com/#%21/search?q=%23writing
http://twitter.com/%23!/APA_Style/status/139044476944531456
http://twitter.com/%23!/APA_Style/status/139044476944531456
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Annat Mall I referenslista I löpande text* 

Personlig 
kommunikation 

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

Redovisas ej i referenslistan 
 

Enligt A. Carlsson (personlig kommunikation, 18 
maj 2011), är… 
 
 
Personlig kommunikation innefattar t ex e-post, meddelanden 
från diskussionsgrupper som ej arkiverats, personliga 
intervjuer, telefonkonversationer och dylikt. 
 

Andrahandskällor 
(sekundärkällor) 

 Nutbeam, D., & Harris, E. (2004). Theory 
in a nutshell. A practical guide to health 
promotion theories. Sydney, New York: 
Mc Graw-Hill. 
 
Ange den citerade andrahandskällan i 
referenslistan. 
 
 

En vanligt använd definition av teori är den som 
ges av Van Ryn och Heany (citerad i Nutbeam & 
Harris, 2004). 
 
 
Använd andrahandskällor sparsamt, till exempel när 
originalkällan inte går att få tag i.  
 

Ingen författare 
Anonym författare 

Titel. (År). Utgivningsort: Förlag. 
 
 
 
 
Ange titel först. 

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

 
 
 

 

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

Vängby, S. (u.å.). Bidrag till Vallentunas 
skolhistorik. Vallentuna: 
Kommunalbiblioteket. 
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Flera olika verk av 
samma författare 
med samma 
utgivningsår 

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

Säljö, R. (2010a). Lärande i praktiken: ett 
sociokulturellt perspektiv. (2. uppl.) 
Stockholm: Norstedts. 
 
Säljö, R. (2010b). Lärande och kulturella 
redskap: om lärprocesser och det 
kollektiva minnet. (2. uppl.) Stockholm: 
Norstedt. 
 

Detta har diskuterats (Säljö, 2010a)…  
 
Resonemanget  fortsätter (Säljö, 2010b)… 

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… 


