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Källförteckning – råd och hjälp 
 

 

När man gör ett skriftligt arbete ska man redovisa sina källor i en källförteckning. Då har 

läsaren möjlighet att granska uppgifterna och läsa vidare. Det finns lite olika regler om hur 

förteckningen ska se ut. Hör efter med din handledare om han eller hon vill ha den på något 

speciellt sätt. Om man har många referenser kan man dela upp källförteckningen i 

underrubriker som böcker, artiklar, intervjuer etc. 

 

Böcker - exempel 

Man bör ha med uppgifter om författare, utgivningsår, titel, ev upplaga, utgivningsort 

och förlag. Finns det ingen författare nämnd börjar man med titeln. Om det är flera författare 

anger man det. Ibland när det är många som har skrivit bidrag till boken finns det en redaktör. 

Då anges bara dennes namn och funktion. 

Exempel: 

Englund, P. (1988). Poltava : berättelsen om en armés undergång. Stockholm: Atlantis 

Naturmiljön i siffror (2012). 7 uppl. Stockholm: Statistiska centralbyrån 

Dessus, B och Pharabod, F (2000). Solenergi. Furulund: Alhambra 

E. Hermodsson, red. (1978). Kvinnors dikt om kärlek.  Stockholm: En bok för alla 
 

Artiklar - exempel 

För artiklar anger man författare, artikelns namn, tidningens, tidskriftens eller bokens titel, 

årgång, häftesnummer samt vilka sidor artikeln löper över.  

Exempel: 

Granström, K. (2011). Noggrann stategi är vapnet i PC-kriget. PC för alla 2011:2 s. 15 

Lundberg, J. (2011). Harry Martinsons väg in i glömskan. Svenska Dagbladet 26/5 2011 

Bergman, I. (1994). Axel von Fersens franska modedräkt från 1780-talet. Fataburen 

1994 s. 88 – 94 

 

Intervjuer - exempel 

Baserar man sina uppgifter på en intervju kan det skrivas så här: 

Karlsson, Sven, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet 

(telefonintervju 2015-01-14) 

 

Webbsidor - exempel 

Uppgifter från internet är inte beständiga eftersom sidorna kan ändras från den ena stunden till 

den andra. Man ska ange sidorna i källförteckningen, men man måste dessutom bifoga kopior 

på dem. 

Exempel: 

Schutte, Jerald G: Virtual teaching in higher education. Abstract.   

http://www.csun.edu/sociology/virexp.htm  Skapat 2011-06-23  Hämtat 2015-01-28 

 

 

 

 
 


