En lathund till att ange källor
Det finns många olika typer av källor: böcker, tidningar, tidskrifter, antologier,
radioprogram, bloggar, filmer, intervjuer, hemsidor m.fl. Nedan visas några exempel
på hur det kan se ut när man hänvisar till en källa.
Källor bör redovisas på två sätt:
1. Källförteckning i slutet av texten.
2. Källhänvisningar i den löpande texten.
Det finns skillnader mellan olika texttyper. I t.ex. ett debattinlägg är källorna endast
infogade i den löpande texten medan en rapport kräver båda sätten. Det viktiga är
att all information finns med någonstans i texten så att källan är sökbar.

1. Källförteckning
Källförteckningen ska vara sist i uppsatsen/texten, men om det finns bilagor ska
dessa placeras efter källförteckningen. Dela upp källförteckningen i muntliga,
skriftliga och elektroniska källor. Ange källorna efter författarnas efternamn i
bokstavsordning.

Skriftliga källor
Böcker:
Nemert, Elisabet & Rundblom, Gunilla, Filmboken, Natur och kultur, 2004.
Artikel i en tidning:
Hadenius, Patrik, “Sverige växer som språkrike”, Dagens Nyheter, 15.5.2016.
Artikel eller kapitel i en bok:
Bellander, Theres, “Sociala mediers inverkan på språket”. Ur L. Eriksson, H.
Heijdenberg och C. Lundfall, Svenska rum 3, Liber, 2014.
Artikel ur en tidskrift:
Grunbaum, Chatarina, “Svenska språket”, Svensk kultur, Svenska institutet, 2013, nr
1.

Elektroniska källor
Blogg och hemsidor:
Exemplen visar både när det finns namngiven författare och när det är en
organisation som står bakom hemsidan.

Wass, Fredrik, Tre röster om svenska språkets framtid. Hämtad på sidan
http://internetworld.idg.se, 17.6.2013.
Röda korset, Våldet trappas upp - vi finns på plats! 30.9.2016. Hämtad på sidan
http://www.redcross.se/vart-arbete/s/syrien/valdet-trappas-upp--vi-finns-pa-plats/,
7.10.2016.
Bildt, Carl, Hem efter dagar av diskussioner i Teheran, 5.10.2016, Alla dessa dagar.
Hämtad på sidan www.carlbildt.wordpress.com, 7.10.2016.
Film:
Frozen, Buck, Chris & Lee, Jennifer, Walt Disney Animation Studios, 2013.
Radio:
Sommar, Lundgren, Dolph. Producent: Helena Groll. Sveriges Radio, P1, 19.7.2008.
Poddradio:
Historiepodden, Hermansson, Daniel & Olovsson, Robin, Bilden av Vasa, 31.7.2016.
TV-program och dokumentärer:
Babel, avsnitt 6, Sveriges Television, SVT play, 2.10.2016.
De som sade nej, Nima Sarvestani, SVT play, 17.6.2015.

Övriga källor
Intervju:
Stjernkvist, Lars, socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, 12.8.2016.

2. Källhänvisningar i den löpande texten
Det finns flera olika system att ange källor. Här anges exempel enligt Harvard
(parentessystemet) och Oxford (notsystemet). Dessa exempel visar hur man
refererar, d.v.s. återberättar med egna ord. Om citat plockas ur källan måste
citattecken användas runt citatet.
Oavsett vilken typ av källa och system som används måste följande information
finnas med i källhänvisningen:
● Författarens förnamn och efternamn (om det inte finns en författare kan du
ange redaktör, ansvarig utgivare eller organisation).

● Titel (exempel: artikelnamn, boktitel, radioprogrammets namn/avsnitt,
blogginläggets namn, filmens titel).
● År, datum eller utgåva.
● Varifrån källan hämtats (exempel: länk till hemsidan, tidningens namn,
radiokanalen).

Bok:
Harvardsystemet (parentessystemet)
Hur man analyserar film tas upp i Filmboken (2004, s. 25) av Elisabet Nemert
och Gunilla Rundblom, som menar att ...
Oxfordsystemet (notsystemet)
Hur man analyserar film tas upp i Filmboken1

Artikel:
Harvardsystemet (parentessystemet)
Hur språksituationen i Sverige ser ut presenterar Patrik Hadenius i artikeln
“Sverige växer som språkrike” (Dagens Nyheter, 15.5.2016). Hadenius menar
vidare att …
Oxfordsystemet (notsystemet)
Hur språksituationen i Sverige ser ut presenteras i artikeln “Sverige växer som
språkrike”.2

Elektronisk källa:
Harvardsystemet (parentessystemet)
Trots den svåra situationen i Syrien berättar Röda korset att många barn och
ungdomar spelar fotboll på gatorna (Våldet trappas upp - vi finns på plats!,
Röda korsets hemsida, 30.9.2016).
Oxfordsystemet (notsystemet)
Röda korset skriver att många barn och ungdomar i Syrien spelar fotboll på
gatorna trots den svåra situationen i landet.3

Elisabet Nemert & Gunilla Rundblom, Filmboken, 2004, sid. 33. (andra gången du anger denna källa
räcker det med efternamn och årtal samt sida)
2
Patrik Hadenius, “Sverige växer som språkrike”, Dagens nyheter, 15.5. 2016.
3
Röda korsets hemsida, Våldet trappas upp - vi finns på plats!,
<http://www.redcross.se/vart-arbete/s/syrien/valdet-trappas-upp--vi-finns-pa-plats> 30.9.2016
1
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