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TIMBROS SKRIVREGLER: KÄLLOR
Vi använder Oxfordsystemet. Källhänvisningar i löpande text anges med en upphöjd siffra
efter aktuell sats, mening eller aktuellt stycke (placerad direkt efter punkten, eller kommatecknet
i de fall källan gäller en del av en mening). Samma siffra återkommer längst ned på sidan följd
av en källhänvisning, d v s en fotnot. Längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor,
samlas alla källor i en alfabetiskt ordnad referenslista.

FOTNOTERNA
Fotnoten innehåller enbart författarens efternamn, utgivningsår och sidnummer. Upp till tre
författarefternamn skrivs ut i fotnoten, har en källa fler författare skrivs den första följt av ”m fl”.
Exempel:
Arvidsson, 2006, sid 347.
Dahlman & Möllerström, 2003, sid 22.
Används flera källor för samma stycke/mening placeras dessa i samma fotnot, separerade
med semikolon.
Exempel:
Brinkemo, 2014, sid 112; Johansson Heinö, 2015, sid 84.
Är källan en webbsida skrivs av uppenbara skäl inget sidnummer. Saknas författare skrivs avsändaren.
Exempel:
Europeiska kommissionen, 2014.
Är källan en lag, författning, offentlig utredning, departementsserie, riksdagstryck eller dylikt skrivs
i fotnoten förkortningen och numret samt aktuellt sidnummer.
Exempel:
SFS 1998:204.
SOU 2002:71.
Proposition 2006/07:126.
Om något särskilt kapitel och någon särskild paragraf i en lagtext avses bör det framgå i den löpande
texten.
Om du använder två källor med samma författare/avsändare som givits ut samma år är det viktigt
att kunna knyta rätt fotnot till rätt källa i referenslistan. Då delas de in med siffror som placeras efter
årtalet med ett kolon mellan.
Exempel:
Sanandaji, 2012:1, sid 50.
Sanandaji, 2012:2, sid 98.
Samma siffror placeras efter årtalet i respektive referens i referenslistan.
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I Oxfordsystemet anges personlig kommunikation oftast enbart i fotnoten, ej i referenslistan,
eftersom det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan.
Till personlig information räknas information du har fått via exempelvis e-post, telefonsamtal,
intervju eller föreläsning. Tillstånd krävs från en muntlig källa för att referera till denna. Spara
om möjligt en inspelning/kopia.
Information om källan ska vara så utförlig som möjligt: Namn, tjänsteställning/motsvarande, plats,
sammanhang, form, datum.
Exempel:
Svensson, Anna, student vid Umeå universitet. Intervju 2010-05-11.
Informant 1, högstadieklass åk 8, i Umeå kommun. 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer
2010-05-09.
Smith, Veronica, professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet. Norrsken, föreläsning
2010-03-12.

REFERENSLISTAN
Både svenska och engelska titlar skrivs med små bokstäver, förutom anfangsbokstaven i första
ordet samt eventuella ord som skrivs med stor bokstav i löpande text, exempelvis egennamn eller
(i engelskan) nationalitetsbeteckningar och månader.
Exempel:
Palme : med verkligheten som fiende
The Nordic gender equality paradox : how Nordic welfare states are not only empowering
women, but also (un)intentionally holding them back

Böcker
Böcker med en författare anges enligt följande modell:
Författarens efternamn, författarens förnamn, årtal. Titel. Upplaga (om ej första). Förlagsort: Förlag.
Om titeln innehåller en rubrik och en underrubrik separeras dessa från varandra med ett kolon
med mellanslag både före och efter. Underrubriken inleds med liten bokstav.
Om du vill skriva ut utgivningsdatum för den första utgåvan, vilket kan vara relevant, skrivs det
årtalet inom parentes efter den aktuella utgåvans utgivningsår.
Exempel:
Gennser, Margit, 2008. Pensionsreformen : ideologi och politik. Stockholm: Timbro förlag.
Nozick, Robert, 2001 (1974). Anarki, stat och utopi. Fjärde upplagan. Stockholm: Timbro förlag.
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Böcker med två eller tre författare anges enligt följande modell:
Efternamn, förnamn & efternamn, förnamn, årtal. Titel. Upplaga (om ej första). Förlagsort: Förlag.
Exempel:
Dahlman, Carolin & Möllerström, Johanna, 2003. Frihet och feminism. Stockholm: Timbro förlag.
Böcker med fyra eller fler författare anges enligt följande modell:
Efternamn författare 1, förnamn författare 1 m fl, årtal. Titel. Upplaga (om ej första). Förlagsort:
Förlag.
Är boken en antologi skrivs redaktörens/redaktörernas namn, inte alla författare som bidragit med
texter. Däremot hänvisar man i princip alltid till specifika kapitel, och då gäller reglerna för kapitel
(se nedan).

E-böcker
Anges enligt samma modell som tryckta böcker. Efter förlagsorten läggs ”E-bok” till. Om boken finns
fritt tillgänglig på Internet, vilket ibland är fallet för gamla böcker vilkas upphovsrätt har gått ut,
skrivs därefter hela webbadressen C:\Users\martina.stenstrom\AppData\Local\Microsoft\Windows\
Temporary Internet Files\Content.Outlook\DZ5T3GRD\ en samt vilket datum du laddade ner/läste
boken. Är adressen för lång räcker en förkortad sådan. Webbadressen skrivs inom <vinkelparenteser>.

Kapitel i antologi/samlingsverk
Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamn (årtal). ”Kapiteltitel” i Redaktörens efternamn, redaktörens förnamn (red): Boktitel. Upplaga (om ej 1:a). Kapitlets sidnummer. Förlagsort:
Förlag.
Om kapitelförfattarna är två eller tre respektive fyra eller fler anges de enligt samma modell som för
böcker.
Kapitlets sidnummer exkluderar kapitlets referenslista.
Exempel:
Gür, Thomas, 2013. ”Med Gud för tradition, huvudduk och frihet” i Göndör, Eli (red):
Religionen i demokratin : ett politiskt dilemmas återkomst. Sid 115-130. Stockholm: Timbro förlag.

Artikel i tidskrift
Författarens efternamn, författarens förnamn, årtal. ”Artikeltitel”. Tidskriftstitel, volym, nummer.
Artikelns sidnummer.
Om tidskriften saknar volym hoppas det över. Somliga tidskrifter anger inte nummer utan månad,
och i så fall skrivs månaden ut.
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Exempel:
Weeds, Helen, 2016. ”Is the television licence fee fit for purpose in the digital era?”. Economic
affairs, vol 36, nr 1. Sid 2-19.
Neretnieks, Karlis, 2016. ”När kriget kommer”. Axess, nr 3. Sid 46-49.
Om artikelförfattarna är två eller tre respektive fyra eller fler anges de enligt samma modell som för
böcker.

Artikel i elektronisk tidskrift
Anges enligt samma modell som artiklar i tryckta tidskrifter. Efter artikelns sidnummer läggs
artikelns DOI-nummer till. DOI-numret (Digital Object Identifier) fungerar ungefär som ett
ISBN-nummer, och gör att man kan hitta artikeln även om den byter webbadress. Numret står
på abstractsidan eller i artikelns sidhuvud eller sidfot. Om DOI saknas bifogas i stället en länk till
artikelns webbadress samt eventuellt datumet då du laddade ner/läste artikeln. Webbadressen skrivs
inom <vinkelparenteser>.
Referensen ser alltså ut så här:
Artikelförfattarens efternamn, artikelförfattarens förnamn, årtal. ”Artikeltitel”. Tidskriftstitel, volym,
nummer. Artikelns sidnummer. DOI: X.
Exempel:
Lundmark, Linda, 2005. ”Economic Restructuring into Tourism in the Swedish Mountain Range”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol 5, nr 1. Sid 23-45. DOI:
10.1080/15022250510014273.

Tidningsartikel
Artikelförfattarens efternamn, artikelförfattarens förnamn, årtal. ”Artikeltitel”. Tidning dag/månad
år.
Exempel:
Elensky, Torbjörn, 2016. ”Utopin – en omöjlig men nödvändig dröm”. Svenska Dagbladet 10/5.

Tidningsartikel på webben
Tidningsartiklar med en författare anges enligt samma modell som tidningsartiklar. Efteråt läggs
tidningens webbadress (vid behov förkortad) samt datum för hämtning till:
Artikelförfattarens efternamn, artikelförfattarens förnamn, årtal. ”Artikeltitel”. Tidning, dag/månad
år. <Webbadress> (Hämtad dag/månad år).
Exempel:
Torén Björling, Sanna, 2016. ”Republikaner börjar se valet som förlorat”. Dagens Nyheter 10/5.
< http://www.dn.se/nyheter/varlden/republikaner-borjar-se-valet-som-forlorat/> (Hämtad 10/5
2016).
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Webbsidor
Författarens efternamn och förnamn/organisationens namn/myndighetens namn, årtal då det du
refererar till senast ändrades. ”Sidans/dokumentets titel”. <Fullständig webbadress> (Hämtad dag/
månad år).
Exempel:
Europeiska kommissionen, 2014. ”The commission’s structure”. <http://ec.europa.eu/about/
structure/index_en.htm> (Hämtad 10/5 2016).

Artikel i uppslagsverk/lexikon
Artikelförfattarens efternamn, artikelförfattarens förnamn, årtal. ”Artikeltitel/uppslagsord”.
Uppslagsverkets titel.
Om artikelförfattare saknas skrivs artikeltiteln/uppslagsordet först:
”Artikeltitel”, årtal. Uppslagsverkets titel.
Exempel:
”Jägarrörelsen”, 1993. Nationalencyklopedin.

Artikel i elektroniskt uppslagsverk/lexikon
Artikelförfattarens efternamn, artikelförfattarens förnamn, årtal. ”Artikeltitel/uppslagsord”.
Uppslagsverkets titel. <Fullständig webbadress> (Hämtad dag/månad år).

Akademisk avhandling
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar ska innehålla uppgift om universitetet där examen är
avlagd. Förkortningen ”diss” används för doktorsavhandling och ”lic-avh” för licentiatavhandling.
Efternamn, förnamn, årtal. Avhandlingens titel (diss/lic-avh), universitet.
Exempel:
Johansson, Dan, 2001. The dynamics of firm and industry growth : the Swedish computing and
communications industry (diss). Kungliga Tekniska Högskolan.

Konferenstryck
Föredrag på konferenser och seminarier som har publicerats i en tidskrift behandlas i referenslistan
som en vanlig tidskriftsartikel. Annars publiceras de ofta i samlingsverk, så kallade proceedings.
Referenser till sådana behandlas som en bokreferens. Om konferensens titel, konferensort och
tidpunkt är kända ska de inkluderas i referensen.
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Riksdagstryck
Typ av riksdagstryck riksdagsår:nummer. Eventuell titel.
Exempel:
Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter.
Betänkande 2006/07: KrU2. Museer.

Lagar och författningar
Publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande). Titel på lagen.
Exempel:
SFS 1998:204. Personuppgiftslag.
SOSFS 2005:13. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk
beredskap och planläggning inför höjd beredskap.

SOU OCH DS
Finns en tydlig kommitté eller liknande som har utfört utredningen ska information om
den inkluderas.
Exempel:
SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer:
delbetänkande.
Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.

Rapporter/delar i serier
Författarens efternamn, författarens förnamn, årtal. ”Titel”. Rapport eventuellt rapportnummer.
Ort: Organisation.
Exempel:
Olin, Mats & Thyselius, Erik, 2016. ”Sakligheten i SVT och SR : en granskning av
Granskningsnämnden”. Rapport. Stockholm: Timbro.
Nordström, Gert Z, 2002. ”Terrorkriget i kvällspressen”. Rapport 184. Stockholm:
Styrelsen för psykologiskt försvar.

Illustrationer
Illustrationer omfattar fotografier, illustrationer, tabeller och grafik. Referenserna skrivs så här:
Illustratörens efternamn, illustratörens förnamn, årtal. Illustrationens namn (illustrationens typ).
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Därefter inkluderas om möjligt var illustrationen först publicerades – bok, tidning, webbadress eller
dylikt – i enlighet med reglerna för respektive källa.
Exempel:
Lennver, Anders (2012). Night against procrastination (fotografi). <http://www.ub.umu.se/nightagainstprocrastion/> (Hämtad 2016-04-05).
Har du använt dig av en bild av ett konstverk på internet ska du referera till den som just en bild på
internet, oavsett ursprungligt medium. Uppge om möjligt konstnärens namn och aktuell samling.
Exempel:
Turner, Joseph (1839). The Fighting Temeraire (oljemålning). London: The National Gallery
(online). <www. nationalgallery.org.uk/paintings/josephmallord-william-turner-the-fightingtemeraire> (Hämtad 2016-04-05).

Tv-program
Ansvarig producents efternamn, förnamn, årtal. Programmets titel (TV-program). Ort: Produktionsbolag. <Webbadress> (förkortad vid behov).
Exempel:
Lindsjö, Lars, 2011. UR Samtiden : hur kan utåtagerande barn bemötas? (TV-program).
Stockholm: Sveriges utbildningsradio. <http://uraccess.se/>.

Sekundärkällor
Använd dig enbart av sekundärkällor om du inte kan få tag på originalkällan.
Information om både originalkällan och andrahandskällan ska finnas med i referensen.
Originalkällan anges först, enligt följande modell:
Efternamn, förnamn (årtal). Originalkällans titel. Originalkällans förlagsort: Förlag. Citerad
i Efternamn, förnamn (årtal). Sekundärkällans titel. Förlagsort: Förlag. Sida.
Exempel:
Kullberg, Arne (1832). Fri- och rättigheter i Sverige. Stockholm: Guldförlaget. Citerad i Svensson,
Sven (1981). Demokrati. Uppsala: Triad förlag. Sid 72.

Översatt titel
Om du vill översätta en texts titel (till svenska, alternativt engelska om text och referenslista är på
engelska) skrivs översättningen okursiverat inom hakparenteser efter originaltiteln.
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