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Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, 
Örebro universitet, läsåret 2010/11 
 

 
När man använder någon annans text 

Citat 
Ett citat återger exakt originaltexten, inklusive stavfel, understrykningar, kursiveringar med 
mera. Referensen anges direkt efter citatet och innehåller sidhänvisning. Exakt var gränsen 
för citat går är inte glasklar men när 15 ord eller en mening är identisk med källan så brukar 
man säga att det är ett citat. Citat används främst när den exakta ordalydelsen är viktig eller 
när man har ett absolut behov av källans auktoritet. Citat bör vara få och väl valda! 
 
Ett kortare citat vävs ofta in i ens egen text och omges av citattecken. Nedan följer ett 
exempel: 
 
Det finns flera olika ekonomiska styrmedel. ”Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen 
är fördelning av ansvar. Det innebär att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska 
enheter.” Vi kommer nu att ge ett exempel på hur ansvarsfördelning fungerar ut på företaget 
X. 
 
Ett längre citat (kallas även utdrag) brukar utformas som ett eget stycke (med blankrad före 
och efter) med minskad teckenstorlek och en större vänstermarginal. Inga citattecken 
används i detta fall. Så här kan det se ut: 
 
Vi ska inleda detta avsnitt med att diskutera ansvarsfördelning, så här säger Ax et al. Om 
ansvarsfördelning. 
 

Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen är fördelning av ansvar. Det innebär att det ställs 
ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter. Två viktiga principer för ansvarsfördelning är 
påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. De innebär att människor ska kunna påverka det som 
de ansvarar för och ha befogenheter att göra så. 

 
Ibland vill man kanske utesluta några ord eller meningar ur ett citat. Korta utelämnanden 
inom en mening, dvs några ord, markeras med […], medan längre textutlämnanden, dvs 
minst en mening, markeras med [---]. Se dessa två exempel: 
 

Ett centralt styrmedel […] är fördelning av ansvar. Det innebär att det ställs ekonomiska krav på olika 
organisatoriska enheter. Två viktiga principer för ansvarsfördelning är påverkbarhets- respektive 
befogenhetsprincipen. De innebär att människor ska kunna påverka det som de ansvarar för och ha 
befogenheter att göra så. 
 
Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen är fördelning av ansvar. [---] Två viktiga principer för 
ansvarsfördelning är påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. De innebär att människor ska 
kunna påverka det som de ansvarar för och ha befogenheter att göra så. 

 
Referat 
Ett referat är när man återger en annans text men med sina egna ord. Det kan vara en 
sammanfattning av en hel bok, ett muntligt anförande, en del av en bok, eller ett enda 
stycke. Referat används då man vill återge kärnan i ett material, slippa att ta med onödiga 
detaljer och ge en generell återgivelse av källan. Se följande exempel: 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer 
innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar 
för. 
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Referenser 

Harvardsystemet 
 
Använder sig av parenteser i den löpande texten för att hänvisa till källan. Källhänvisningen 
innehåller författarens efternamn, utgivelseår och sidhänvisning. Nedan följer fyra stycken 
exempel: 
 
Det finns flera olika ekonomiska styrmedel. ”Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen 
är fördelning av ansvar. Det innebär att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska 
enheter.” (Ax, et al., 2005, s. 71) Vi kommer nu att ge ett exempel på hur ansvarsfördelning 
fungerar ut på företaget X. 
 

Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen är fördelning av ansvar. Det innebär att det ställs 
ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter. Två viktiga principer för ansvarsfördelning är 
påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. De innebär att människor ska kunna påverka det som 
de ansvarar för och ha befogenheter att göra så. (Ax, et al., 2005, s. 71) 
 

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer 
innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar 
för. (Ax, et al., 2005, s. 71) 
 
Ax, et al. (2005, s. 71) menar att ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. 
 
Oxfordsystemet 
Anger referenserna i fotnoter, i Word infogas de genom Infoga -> Referens -> Fotnoter och 
slutkommentarer -> Infoga. Källhänvisningen innehåller författarens efternamn, utgivelseår 
och sidhänvisning. (Första gången en källa används ska författarens fullständiga namn, 
utgivningsår, utgivningsort, förlag, titel och sidhänvisning anges.) Här följer tre stycken 
exempel: 
 
Det finns flera olika ekonomiska styrmedel. ”Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen 
är fördelning av ansvar. Det innebär att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska 
enheter.” Vi kommer nu att ge ett exempel på hur ansvarsfördelning fungerar ut på företaget 
X. 
 

Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen är fördelning av ansvar. Det innebär att det ställs 
ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter. Två viktiga principer för ansvarsfördelning är 
påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen. De innebär att människor ska kunna påverka det som 
de ansvarar för och ha befogenheter att göra så. 
 

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer 
innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar 
för. 
 

I noten kommer det att se ut på följande sätt. (Se utveckling senare.) 
1 Ax, Christian, et al., Den nya ekonomistyrningen, upplaga 3, 2005, Liber, Malmö, s. 71 
2 Ax, et al., 2005, s. 71 
3 Ax, et al., 2005, s. 71 
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Regler för båda systemen 
 

Beroende på var referensen (parentesen eller noten) sätts ut så gäller den olika mycket. Den 
fetmarkerade texten visar vad noten gäller för. 

Vad gäller noten? 

 
En not innanför punkten gäller just den meningen. 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning¹. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer 
innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar 
för. 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer 
innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har 
ansvar för¹. 
 
En not utanför punkten gäller från styckets början till noten. 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning.¹ Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer 
innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar 
för. 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen.¹ Dessa två 
principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man 
har ansvar för. 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två 
principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som 
man har ansvar för.¹ 
 
En not i mitten av en mening gäller från meningens början till noten. 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning¹ vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer 
innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar 
för. 
 
OBS!!! Om det sitter en annan not inom notens räckvidd så gäller noten endast till 
denna föregående not. 
 
Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för 
ansvarsfördelning¹ vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två 
principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som 
man har ansvar för.2 
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Om sidangivelser 

Avses enbart en sida så skrivs den ut i referensen. Sida 71 skrivs alltså: 
Ax, et al., 2005, s. 71 
 
Avses två på varandra följande sidor så skrivs de ut genom att den första sidan anges och 
efterföljs av ’f’. Sida 71-72 skrivs alltså: 
 
Ax, et al., 2005, s. 71f 
 
Avses flera, men högst fem stycken, på varandra följande sidor så skrivs de ut genom att 
den första sidan anges och efterföljs av ’ff’. Sida 71-74 skrivs alltså: 
 
Ax, et al., 2005, s. 71ff 
 
Avses flera, men fler än fem stycken, på varandra följande sidor så skrivs de ut genom att 
hela sidomfånget anges. Sida 71-79 skrivs alltså: 
Ax, et al., 2005, s. 71-79 
 

 
Om ibid 

När samma källa används flera, på varandra följande, gånger så brukar förkortningen ibid. 
användas. Om man skriver bara Ibid. så menar man att källan är exakt den samma som den 
som senast angavs, även samma sida. Om man använder samma källa men vill hänvisa till 
en annan sida i verkat så skriver man Ibid. åtföljt av en ny sidangivelse, t ex Ibid., s. 77. 
 
Säg att noterna på en sida ser ut på följande vis: 
 

1 Ax, Christian, et al., Den nya ekonomistyrningen, upplaga 3, 2005, Liber, Malmö, s. 71 
2 Ax, et al., 2005, s. 71 
3 Ax, et al., 2005, s. 72 
4 Carlsson, Mikael, Att arbeta med företagsanalys, 6:e upplagan, 2004, Liber, Malmö, s. 58 
5 Ax, et al., 2005, s. 73 
6 Ax, et al., 2005, s. 74 
7 Carlsson, 2004, s. 59 
8 Carlsson, 2004, s. 59 
 
Dessa ska då skrivas ut så här: 
1 Ax, Christian, et al., Den nya ekonomistyrningen, upplaga 3, 2005, Liber, Malmö, s. 71 
2 Ibid. 
3 Ibid., s. 72 
4 Carlsson, Mikael, Att arbeta med företagsanalys, 6:e upplagan, 2004, Liber, Malmö, s. 58 
5 Ax, et al., 2005, s. 73 
6 Ibid., s. 74 
7 Carlsson, 2004, s. 59 
8 Ibid. 
 
Samma princip gäller för Harvardsystemet. Observera dock att man vanligen inte använder 
Ibid. som den förta noten på en ny sida, utan då skrivs författarens efternamn och 
utgivningsår ut igen. Ett tips är dessutom att Ni väntar tills Ni är klara innan Ni skriver ut Ibid. 
i noterna då Ni kanske tar bort eller lägger till något textstycke efter Ni har skrivit ut Ibid. och 
då kanske noterna inte längre stämmer. 
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Avslutande reflektioner 

Det kanske låter invecklat att skriva på ”rätt” sätt, men kom ihåg att huvudsaken är att göra 
sig förstådd för sina läsare. Ibland kan man stöta på lite olika användningar av skrivregler, 
men det viktiga är att ni som författare är konsekventa i er användning. Om ni är osäkra, 
låna/köp en bok om skrivregler eller sök på Internet. Exempelvis: 
 
Handbok i svenska 
Första hjälpen i svenska 
Svenska skrivregler 
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal.aspx?id=27960 


