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Inga-Lill Engkvist 
Avd. för Sjukgymnastik 
 
 

 
SKRIVA REFERENSER och REFERENSLISTA 

 
 
Något av referenssystemen Harvard eller Vancouver får användas. Observera att ni måste vara 
konsekvent och använda endast ETT av dem i er uppsats. Notera att det finns flera varianter 
på dessa två system. För att underlätta för er har denna instruktion gjorts som ni skall använda 
i era uppsatser.  
 
Skillnaden mellan dessa två system är;  
I Harvardsystemet skrivs namn och årtal ut i den löpande texten t.ex. (Andersson, 1998).  
I referenslistan anges författarna i alfabetisk ordning, A-Ö.  
 
I Vancouversystemet skrivs de angivna referenserna ut i den löpande texten i nummerordning 
som de nämns, dvs den första referensen (1) den andra (2) osv. 
I referenslistan anges referenserna i den turordning som de refererats till i texten. 
 
GENERELLA REGLER 
 
DEN LÖPANDE TEXTEN 
• Referensen anges före punkten i meningen t.ex. (Andersson, 1998). eller (12). 
• Om det är två författare skrivs (Andersson och Jansson, 1999). 
• Om det är fler än två författare till en svensk publikation skrivs (Andersson m.fl., 2000). 
• Om det är fler än två författare till en engelsk publikation skrivs (Cato et al., 2000). 
 
 
REFERENSLISTAN 
• Referenslistan skall börja på ny sida och vara numrerad. Den placeras sist i arbetet.  

(Dock före eventuella bilagor). 
• Referenslistan och dess sidnummer skall vara med i innehållsförteckningen 
• Kontrollera att ni sätter ut punkter, komma, kolon etc på korrekt sätt. 
• Förkorta inte tidskriftens namn. 
• Om det är flera författare skall alla författarnamn vara med.  
• För böcker skall i referenslistan anges förlag och förlagsort, dock ej tryckeriet. 
• För böcker skall sidhänvisning ges. 
• Om det är andra eller tredje upplagan av en bok skrivs detta efter titeln. Svensk bok skrivs 

t.ex. Biomekanik: 3 uppl och engelsk bok t.ex. Biomechanics: 2nd ed. 
• Använd inte kursiv eller fet stil. 
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TIPS som kan underlätta ert arbete.  
 
Även om ni valt att använda Vancouver så skriv ut författare och årtal tills ni skall skriva ut er 
seminarieversion. Detta pga att hela numreringen ändras om ni flyttar ett textstycke 
innehållande referenser framåt eller bakåt i texten.  
 
Skriv GENAST in namnet på en referens när ni har refererat till någon i texten. Det är lätt att 
glömma vilken referens som hörde till vad. 
 
 
HARVARD 
 
I Harvardsystemet skrivs namn och årtal ut i den löpande texten t.ex. (Andersson 1998).  
 
I referenslistan anges författarna i alfabetisk ordning, A-Ö.  
 
I text:  (Vega et al., 1996)  

I referenslistan:  Författare. Årtal. Artikelns titel. Namnet på tidskriften, volym, första –

sista sidnumret för hela artikeln. 

Ex:  Vega KJ, Pina I, Krevsky B. 1996. Back injuries among nursing 

personnel. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 24, 80-3. 

 
Bok  
I text: (Rothman and Greenland, 1998) 

I referenslistan: Författare. Årtal. Bokens namn. Upplaga (om >2:a upplagan). Förlag, 

Förlagsort, sidnr.   

Ex:  Rothman, K. and Greenland, S. 1998. Modern Epidemiology. 2nd ed.  

Lippincott-Raven, Philadelphia, p. 38-9. 

 
Bokkapitel om det är olika författare till de olika kapitlen 
 
I text:  (Phillips and Whisnant, 1995) 

I referenslistan: Författare. Årtal. Titel på kapitel. I: Författare på boken och påpekande 

att de är författarna till hela boken. Bokens namn. Förlag, Förlagsort, 

sidnr. 
Ex:  Phillips SJ, Whisnant JP. 1995. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, 

Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and 

management. 2nd ed. Raven Press, New York, p. 465-78. 

 2



 Reviderad 2005-02-07 

Statistikprogram för databearbetning 

I text:  (Norusis, 1990) 

I referenslistan:  Författare till manualen. Årtal Namn på manualen. Utgivare, plats. 
Ex:   Norusis, M. J. 1990 SPSS Base System User's Guide. SPSS inc, USA. 

 
 
Referenslistan på ovanstående referenser enligt ovan  
 
Norusis, M. J. 1990. SPSS Base System User's Guide. SPSS inc, USA. 

Phillips SJ, Whisnant JP. 1995. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. Raven Press, 

New York, p. 465-78.  

Rothman, K. and Greenland, S. 1998. Modern Epidemiology. Lippincott-Raven, Philadelphia, 

p. 38-9. 

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. 1996. Back injuries among nursing personnel. Scandinavian 

Journal of Rehabilitation Medicine, 24, 80-3. 
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VANCOUVER 
 
I Vancouversystemet skrivs de angivna referenserna ut i den löpande texten i nummerordning 
som de nämns, dvs den första referensen (1). Om flera referenser följer efter en mening skrivs 
de i samma parentes t.ex. (2,3). 
 
Artikel i vetenskaplig tidskrift: 
I text:  (1)  

I referenslistan:  Författare. Artikelns titel. Namnet på tidskriften och 

årtal;volym(nummer):sidornumren för hela artikeln. 

Ex:   Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Back injuries among nursing personnel. 

Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 1996;24 (11):80-3. 

 
Bok  
I text: (2) 

I referenslistan: Författare. Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag; Årtal Sidnr.  

Ex:   Rothman, K. and Greenland, S. Modern Epidemiology. 2nd ed.  

Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998 p. 38-9. 

 
 
Bokkapitel om det är olika författare till de olika kapitlen 
 
I text:  (3) 

I referenslistan: Författare till kapitlet. Titel på kapitel. I: Författare på boken. Bokens 

namn. Förlagsort: Förlag, Årtal. Sidnr.  

Ex:  Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner 

BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 

2nd ed. New York: Raven Press, 1995. p. 465-78 

 
 
Statistikprogram för databearbetning 
I text:  (4) 

I referenslistan:  Författare till manualen. Namn på manualen, utgivare, plats, årtal. 

Ex:   Norusis, M. J. SPSS Base System User's Guide, SPSS inc, USA, 1990. 
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Referenslistan på ovanstående referenser 
 
1. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Back injuries among nursing personnel. Scandinavian 

Journal of Rehabilitation Medicine 1996;24 (11):80-3. 

2. Rothman, K. and Greenland, S. Modern Epidemiology. 2nd ed.  Philadelphia: Lippincott-

Raven; 1998 p. 38-9. 

3. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven 

Press, 1995. p. 465-78 

4. Norusis, M. J. SPSS Base System User's Guide, SPSS inc, USA, 1990. 
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Övriga typer av referenser 
 
Tidningsartiklar 
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. 
The Washington Post 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5). 
 
Opubliserat material
Insänt till vetenskaplig tidskrift men ännu ej accepterad / refuserad 
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. Submitted 1996. 
 
Accepterat för publisering men ännu ej tryckt 
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996. 
 

Elektroniskt material 

Ge en så noggrann hänvisning som möjligt till er referens. Ni skall ange: 

Författare. År, datum. Titel. Tillgänglig via www-adress. 

 
Journal article in electronic format  
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
 

 
För övriga typer av referenser hänvisas till Hälsouniversitetets biblioteks hemsida under 
“Författarinstruktioner”. 

 6

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

	SKRIVA REFERENSER och REFERENSLISTA
	GENERELLA REGLER
	DEN LÖPANDE TEXTEN
	REFERENSLISTAN


	HARVARD
	Bok
	Referenslistan på ovanstående referenser enligt ovan

	VANCOUVER
	Artikel i vetenskaplig tidskrift:
	Bok
	Statistikprogram för databearbetning
	Referenslistan på ovanstående referenser
	Opubliserat material
	Insänt till vetenskaplig tidskrift men ännu ej accepterad / 
	Elektroniskt material
	Ge en så noggrann hänvisning som möjligt till er referens. N
	Författare. År, datum. Titel. Tillgänglig via www-adress.





