6. Elektroniska dokument
Upphovsman
Finns det en författare till materialet på webben skall denne alltid anges i referensen. Saknas
uppgift om författare anges utgivande myndighet/institution/organisation och i sista hand om
ingen annan publiceringsinformation finns anges webbsidans/dokumentets titel.
Se APA style guide to electronic references (2007) för fullständig information om hantering av
elektroniska dokument enligt APA-systemet.

Adress och hämtningsdatum
Tänk på att dokument på webbsidor snabbt kan byta adress och även innehåll. Tänk därför på att
alltid skriva ut materialet från webben eller ladda ner det och notera aktuell URL. I referenserna
skall datum när du hämtade materialet anges för dokument på webbsidor som kan komma att
förändras. Adressen till webbsidan eller dokumentet skall alltid skrivas på exakt det sätt som
anges i den aktuella webbläsaren med versaler, gemener, tecken etc. Är webbadressen för lång
bryter man lämpligen efter ett snedstreck och fortsätter adressen på nästa rad. Bästa sättet att
undvika att man missar något tecken är att kopiera adressen och klistra in den i sitt dokument.
Enligt APA skall URL:er vara aktiva länkar i dokumentet, men ej understrukna.

Källkritik
Var extra noggrann i ditt val av material från webbsidor. Använd huvudsakligen formella,
officiella dokument och webbsidor från allmänt kända organisationer, myndigheter, institut osv.
för att vara säker på källans äkthet. Mer information om Internet och källkritik finns på
www.infosökaren.se.

The Digital Object Identifier - DOI
®

The Digital Object Identifier (DOI ) System används för att identifiera material i den digitala
världen, framför allt vetenskapliga dokument på Internet och i online databaser. DOI- numret är
unikt för varje dokument och ändras aldrig. Numret innehåller all information om dokumentet och
talar om var dokumentet finns att hitta, vilket gör det lättare att lokalisera ett elektroniskt
dokument även om det byter plats på Internet. På webbsidan http://www.crossref.org/ är det
®

möjligt att skriva in DOI-numret och få fram artikelreferensen. Mer information om DOI -system
finns på http://www.doi.org/
DOI-nummer anges i referensen istället för att ange databas. Då dessa nummer är långa att skriva
av och det lätt kan bli fel, bör de med fördel kopieras och klistras in direkt i det egna dokumentet.

6.1 Vetenskaplig artikel med DOI-nummer
Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym(nummer), x-xx. doi:

Exempel
Wilens, T. E. & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder:
A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20(4), 580-588.
doi:10.1177/0269881105058776
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Shaw, K., O'Rourke, P., Del Mar, C. & Kenardy, J. (2005). Psychological interventions for
overweight or obesity. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2).
doi:10.1002/14651858.CD003818.pub2

6.2 Vetenskaplig artikel utan DOI-nummer hämtad från online databas
Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym(nummer), x-xx.
Hämtad från databasen Databasnamn.

Exempel
Tang, P., Yuan, W. & Tseng, H. (2005). Clinical follow-up study on diabetes patients
participating in a health management plan. Journal of Nursing Research, 13(4),
253-261. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text.

6.3 Vetenskaplig artikel utan DOI fritt tillgänglig från utgivarens webbsida
Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym(nummer), x-xx.
Hämtad från URL

Exempel
Weaver, T. (2000). Changes in forestry policy, production, and the environment in
northern Mexico: 1960-2000. Journal of Political Ecology: Case Studies in
History and Society, 7(1), 1-18. Hämtad från http://jpe.library.arizona.edu
/volume_7/Weaver00.pdf

6.4 Artikel från tidskrift/dagstidning hämtad från webbsida
Ofta saknas volym-, nummer- och sidhänvisning på artiklar hämtade fritt på webben. Ibland
skiljer sig även det elektroniska formatet från dess tryckta motsvarighet. Många gånger är namnet
på tidskriften/dagstidningen det enda man kan ange i referensen, förutom titel och ev. författare
till artikeln. Ange alltid URL till tidningens hemsida.

Exempel
Lister, S. (2010, January 20). GlaxoSmithKline to share malaria research in hope of finding cure.
Times Online. Hämtad från http://www.timesonline.co.uk/

6.5 Artikel från tidskrift/dagstidning hämtad från online databas
De flesta dagstidningsartiklar och populärvetenskapliga artiklar/dokument saknar DOI-nummer.
Ange istället vilken databas dokumentet har hämtats ifrån. Notera att URL ej anges.

Exempel
Yoon, C. K. (2000, December 26). DNA clues improve outlook for red wolf. The New York
Times, p. F10. Hämtad från databasen Access World News.

6.6 Artikel i ordbok, uppslagsverk, encyklopedi hämtad från nätet
I vissa uppslagsverk anges endast författarens initialer efter artikeln. Vanligtvis finns hela
författarnamnet utskrivet i början eller slutet på uppslagsverket, gör det inte det kan man använda
artikelns rubrik som huvudord.
Artikelförfattarens Efternamn, Initialer. (Utgivningsår). Artikeltitel. I Uppslagsverkstitel. Hämtad
datum, från URL
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Exempel
Björn, L. O. & Sonesson, B. (u.å.). Kommunikation. I Nationalencyklopedin. Hämtad 13 januari,
2010, från http://www.ne.se/lang/anatomi
Hälsa. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 13 januari, 2010, från http://www.ne.se/lang/hälsa
Primperan® (2009). I FASS.se. Hämtad 18 januari, 2010, från
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/
artikel_produkt.jsp?NplID=19720825000020&DocTypeID=3

6.7 Författningssamling hämtad från nätet
För dokument/webbsidor som kan tänkas förändras skall hämtningsdatum alltid anges.
Författningsförkortning Årtal:nummer. Titel: Undertitel. Hämtad datum, från URL

Exempel
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 20 januari, 2010, från
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
Om dokumentet på en webbsida inte kommer att förändras behöver inte datum anges.
Författningsförkortning Årtal:nummer. Titel: Undertitel. Utgivningsort: Utgivare. Från URL

Exempel
SOSFS 2008:26. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret.
Stockholm: Socialstyrelsen. Från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-26/
Documents/2008_26.pdf

6.8 Enstaka webbsida med författare
Webbdokument följer reglerna för tryckta källor och information om författare, titel,
publiceringsdatum, vem som har publicerat materialet etc. skall om möjligt därför anges.
För dokument/webbsidor som kan tänkas förändras skall hämtningsdatum alltid anges.
Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Hämtad datum, från URL

Exempel
Landis, B. (1996). Carlisle Indian Industrial School history. Hämtad 5 april, 2008, från
http://home.epix.net/~landis/histry.html

6.9 Enstaka webbsida/dokument med författare från organisation, myndighet,
universitet eller institution
Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Hämtad datum, från Universitet, Institut,
URL

För dokument/webbsidor som kan tänkas förändras skall hämtningsdatum alltid anges.
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Exempel
Trapp, Y. U. (2005). Multiple intelligences: The learning process in our students. Hämtad 5 april,
2008, från Yale University, Yale-New Haven Teachers Institute,
http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/2001/6/01.06.10.x.html

6.10 Enstaka webbsida/dokument med organisation, myndighet, universitet
eller institution som författare
För dokument/webbsidor som kan tänkas förändras skall hämtningsdatum alltid anges.
Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Hämtad datum, från Universitet, Institut,
URL

Exempel
Röda Korsets Högskola. (u.å.). Allmänt om RKH. Hämtad 21 januari, 2010, från Röda Korsets
Högskola, http://rkh.se/main/skolan/Default.aspx
Om dokumentet på en webbsida inte kommer att förändras behöver inte datum anges.
Organisationsnamn. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Utgivningsort: Utgivare. Från URL

Exempel
World Health Organization. (2007). The world health report: A safer future. Geneva: World
Health Organization. Från http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf
Socialstyrelsen. (2004). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism
2004: Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar. Stockholm: Socialstyrelsen. Från
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10270/2004-102-3_20041023.pdf

6.11 En webbplats i sin helhet
Om du refererar till en hel webbplats i största allmänhet i den löpande texten, så anges den inte i
referenslistan. Exemplet nedan visar hur det kan se ut i den löpande texten.

Exempel
The International Council of Museums web site provides many links to museums, codes of ethics,
and the museum profession (http://www.icom.org/).
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