
Att skriva akademiska 
skrifter

Referera enligt Harvard
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cc Per Flensburg

Varför ska man referera?
Speciellt som man inte ämnar bli forskare!

Detta är en akademisk utbildning och det innebär en 
grundläggande insikt i ett vetenskapligt arbetssätt.

Referenser är mycket grundläggande ty

Vetenskapen är bl.a.
Saklig

Generell

Pålitlig

Ärlig
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cc Per Flensburg

Ärlighet innebär
Man ska ge credit åt dem vars resultat man baserar 
sin forskning på

Man ska visa vad man hämtat annorstädes

och vad man har kommit på själv.

Detta har man nytta av i arbetslivet också eftersom 
det skärper tanken och uppmuntrar ett kritiskt 
tänkande

Men väldigt ofta blir det en formell drill för drillens 
skull

3



cc Per Flensburg

Olika sätt att referera
När man refererar sammanfattar man eller anger med egna 
ord vad någon annan har skrivit. Att man refererar kan vara 
för att man vill undvika plagiat, fördjupa förståelsen för 
originalkällan samt öva sin förmåga att formulera sig.

Vid refererandet är det viktigt att man skiljer på sina 
egna tankegångar och författarens. Det kan ske genom så 
kallade referatmarkörer, som ”Enligt X (årtal)…” och ”X 
(årtal) menar…”.

Slutligen är det viktigt att man anger källan genom 
texthänvisning i anslutning till referatet samt genom 
fullständig referens i referenslistan.
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cc Per Flensburg

Olika sätt att referera
Efterhand uppkommer vissa traditioner inom olika 
ämnen och/eller universitet

Se lite exempel på olika system här: http://
hv.se.libguides.com/referera

Psykologer använder APA, dataloger använder IEEE 
etc.

Här använder vi Harvard

Det finns program som skriver referenser på korrekt 
vis (EndNote)
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cc Per Flensburg

Inte bara referenser
Att skriva goda referenser är en stor konst.

Det handlar inte bara om en notationsform, det 
handlar minst lika mycket om när och hur man ska 
referera. 

Detta lärs bäst genom exempel som studeras med ett 
vaket öga
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cc Per Flensburg

Ett exempel
Försäkringskassan är en offentlig verksamhet som fungerar som ett 
trygghetssystem åt Sveriges befolkning, detta igenom att med hjälp av 
skatt kunna betala ut olika typer utav bistånd och ersättningar för att 
värna om tryggheten för individen samt att främja Sveriges befolkning.

Förvaltningens huvuduppgift är att bistå Sveriges befolkning 
ekonomiskt för att förhindra att exempelvis en person drabbas av 
ekonomisk konkurs på grund av arbetslöshet eller långvarig/kortvarig 
sjukdom, samt att stimulera antalet nyfödda barn i Sverige igenom barn 
och föräldrabidrag. Vilken summa eller mängd ekonomiskt bistånd som 
en person kan ta ut beslut fattas inom försäkringskassan och påverkas 
bland annat av vilken relationsstatus personen har, vilken ekonomiskt 
situation personen sitter eller om han eller hon har barn 
(Försäkringskassan, 2014).
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cc Per Flensburg

Första stycket
Försäkringskassan är en offentlig verksamhet som 
fungerar som ett trygghetssystem åt Sveriges 
befolkning, detta igenom att med hjälp av skatt kunna 
betala ut olika typer utav bistånd och ersättningar för 
att värna om tryggheten för individen samt att 
främja Sveriges befolkning.

Först hyfsar vi svenskan och en del sakfel
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Var sägs detta? Ingenstans, författaren har 
själv kommit på det!



cc Per Flensburg

Nej! 
Författaren har läst om detta någonstans eller hört 
det av någon. 

Försäkringskassans hemsida (http://
www.forsakringskassan.se/omfk): 

Vår vision är ett samhälle där människor känner 
trygghet om livet tar en ny vändning.

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de 
offentliga trygghetssystemen i Sverige. Vi utreder och 
beslutar i över 40 olika ersättningar.
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cc Per Flensburg

Kan vi då skriva om det såhär:
Försäkringskassans vision är ett samhälle där 
människor känner trygghet om livet tar en ny 
vändning. Den ansvarar för en stor del av de offentliga 
trygghetssystemen i Sverige. Den utreder och beslutar 
i över 40 olika ersättningar. (http://
www.forsakringskassan.se/omfk)

Referenslista: Försäkringskassan (2014 a). Om 
försäkringskassan. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://
www.forsakringskassan.se/omfk [2014-11-18].
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cc Per Flensburg

Fortsatt exempel
Förvaltningens huvuduppgift är att bistå Sveriges 
befolkning ekonomiskt för att förhindra att exempelvis 
en person drabbas av ekonomisk konkurs på grund av 
arbetslöshet eller långvarig/kortvarig sjukdom, samt att 
stimulera antalet nyfödda barn i Sverige genom barn och 
föräldrabidrag. Vilken summa eller mängd ekonomiskt 
bistånd som en person kan få, beslutas av försäkrings-
kassan och påverkas bland annat av vilken relationsstatus 
personen har, vilken ekonomiskt situation personen 
befinner sig i eller om han eller hon har barn 
(Försäkringskassan, 2014).
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cc Per Flensburg

Fortsatt exempel
Texten finns inte samlad någonstans på FK:s hemsida.

På den angivna sidan finns inte underlag för texten.

Här finns en del: http://www.forsakringskassan.se/wps/
portal/omfk/om_socialforsakringen/Om-
socialforsakringen

Det finns en pdf-fil man kan hämta: http://
www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/
fbeda507-5eb5-4634-b12d-2a3d73bcc98f/
sfis_2014.pdf?MOD=AJPERES 
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cc Per Flensburg

Referenslista
Denna pdf verkar ha allt som behövs och mer därtill. 

Referenslista: 

Försäkringskassan (2014 b): Socialförsäkringen i 
siffror 2014, Försäkringskassan, Stockholm [http://
www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/
fbeda507-5eb5-4634-b12d-2a3d73bcc98f/
sfis_2014.pdf?MOD=AJPERES]
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cc Per Flensburg

Textreferens
Förvaltningens huvuduppgift är att bistå Sveriges 
befolkning ekonomiskt för att förhindra att exempelvis 
en person drabbas av ekonomisk konkurs på grund av 
arbetslöshet eller långvarig/kortvarig sjukdom, samt att 
stimulera antalet nyfödda barn i Sverige genom barn och 
föräldrabidrag. Vilken summa eller mängd ekonomiskt 
bistånd som en person kan få, beslutas av försäkrings-
kassan och påverkas bland annat av vilken relationsstatus 
personen har, vilken ekonomiskt situation personen 
befinner sig i eller om han eller hon har barn 
(Försäkringskassan, 2014 b).
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cc Per Flensburg

Att referera till Wikipedia
Organisationen började som Riksförsäkringsförvaltningen 
1902 efter att lagen om ersättning vid olycksfall trädde i 
kraft året innan. Då var systemet byggt på att större 
industrier hade sjukkassor där man betalade en avgift för 
att få sjukersättning. Iden utvecklades och föreningarna 
blev läns baserade och Riksförsäkringsverket fick ansvaret 
att fördela anslagen emellan de olika länen. 2005 avsattes 
och Försäkringskassan blev insydd i de 21 länskassorna 
och skapade det som idag är känt som försäkringskassan 
som blev en enhetlig organisation med ansvaret över 
trygghetssystemen i Sverige (Wikipedia, 2014).
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cc Per Flensburg

Det är en historisk genomgång

Finns en bättre på: http://www.forsakringskassan.se/
omfk/om_socialforsakringen/historik

Så varför välja Wikipedia? Möjligen för att få en mer 
opartisk bild.

Men generellt ska man vara så nära källan som möjligt

Korrekt referens ska vara: https://sv.wikipedia.org/
wiki/Försäkringskassan#Historik 

Diskussion av sidan
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cc Per Flensburg

Fortsatt diskussion av sidan
”Riksförsäkringsanstalten var en svensk statlig myndighet som 
inrättades år 1902, efter det att Lagen om ersättning vid 
olycksfall i arbetet antogs 1901. Precis som i de flesta andra 
länder så kan man säga att historien om socialförsäkringen i 
Sverige startade med ersättning vid arbetsskador.[20] Tidigare 
1889 hade Sveriges första skyddslag, arbetarskyddslagen, 
antagits av riksdagen. Den gällde på de större industrierna. 
På den tiden var bara 2,7 procent av befolkningen försäkrade 
av sjukkassorna.[20] Sjukkassorna var föreningar där 
människor, oftast inom samma yrke, betalade in en avgift för 
att få ett skydd om de blev sjuka. De första sjukkassorna i 
Sverige bildades under 1700-talet.[20]
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cc Per Flensburg

Wikipedias referens
Försäkringskassan: Årskrönika 2010. Försäkringskassan. Sid. 4-5. Läst 
4 januari 2012

Men länken är död! 

Jag sökte på försäkringskassan webbplats och hittade https://
www.forsakringskassan.se/wps/portal/omfk/publikationer/ovriga/
ovriga/!ut/p/a1/
lZDLbsIwEEW_hqU1Q2LyWJouIpBAVVtK4g1yXmAgTggGFb6eCYIlULw
Z2aM5c3xBQgzSqKNeKqtro7bdXXoLt48YDvsCoyBCHH3O3OhXOF9TgT
AHCTIztrErSLLa2MLYfdHDuio3PWwO6VZvrrCipcdjS-
h77SabTOeQOKGXDlLPYw7HnPE8VUxl3Ge-
z5GHJbVDRSoJqeCDQyr_MX1OSGiF_5gxgO83ncevpOhTTjv5mCwJq-
yKaVPWEN_yoaZe73ZSUMJdsn8W4jcjbqoqcE_MnH_Kah7sxQX0CpeY/
dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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cc Per Flensburg

Summering
Faktauppgifter och beskrivningar MÅSTE ha referens

Referensen ska vara så exakt som möjligt, inte bara 
hemsidan

Wikipedia används i första hand för att hitta källor. 

I så stor utsträckning som möjligt ska man använda 
tryckta (dvs pdf!) publikationer, som är mer stabila än 
en hemsida.

Alla referenser i referenslistan måste vara unika!
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Fine
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