
Förändringar i APA 7 och andra ändringar i SHH:s mall version 24.0 

APA 7: 

1. Antal författare 

Löpande text: Tre eller fler författare: enbart första författaren skrivs ut, följt av et al.  

Referenslistan: 1–20 författare anges i referenslistan.  

21 eller fler författare: skriv ut namnen på de 19 första författarna följt av 3 punkter och 

sedan namnet på sista författaren. 

 

2. Förlagsort 

Förlagsort anges inte. 

 

3. DOI 

Ordet doi skrivs inte ut i referensen. doi ska vara länkar. 

Doi-nummer ska anges för alla källor, även böcker, som har ett doi-nummer, oavsett om du 

använt den elektroniska eller den tryckta versionen 

 

4. Webbadress (URL) 

Artiklar: Om en elektronisk artikel saknar doi-nummer ska istället länk till artikelns webbsida 

anges. Hämtad från/Retrieved from ska inte stå före webbadressen.   

Övriga dokument: Olika regler finns för arkiverade versioner och versioner som inte är 

arkiverade. SHH har valt att Hämtad från och datum endast ska anges om elektroniskt 

material inte är i pdf-format.  

 

5. E-bok 

Referensen skrivs som en vanlig bok inklusive förlagsnamn, men med doi eller länk sist i 

referensen. Lägg inte till format eller plattform (t.ex. [E-book central reader version].  

 

6. Youtube och annan strömmande media 

Utökade riktlinjer för hur man hanterar medverkande. T ex anges den som laddat upp en 

youtube-film eller värden för poddsändningen som författare. 

 

7. Lärplattformer/intranät 

Om din text riktar sig till läsare som har tillgång till källan i lärplattformen/intranätet (till 

exempel deltar i samma kurs eller arbetar på samma arbetsplats) ska hänvisning finnas i 

löpande text och referens i referenslistan.  

Om din text riktar sig till läsare som inte har tillgång till källan i lärplattformen/intranätet ska 

du endast ange hänvisning i den löpande texten. Hänvisa till kurs/avsnitt och sida genom att 

ange webbadressen.  

 

8. Dagstidningar 

Det är inte någon skillnad på hur dagstidning och tidskriftsartikel anges i löpande text.  

 

9. Bibeln och andra religiösa urkunder 

Ska vara med i referenslistan, citeras som bok eller internetkälla, beroende på vad som 

används.  

 

 



10. Cochrane 

Enbart årtal samt doi-länken ska vara med, inte nummer. 

 

Övriga ändringar i version 24.0: 

1. Mallen är omarbetad och omstrukturerad. Sökbar via register och sökfunktion i pdf-

dokumentet. 

  

2. Blockcitat: Indrag används, ej kursivering.  

 

3. Et al.: enbart et al. används (inte m.fl.) 

 

4. Hänvisningar i ett stycke som består av flera meningar från samma källa: det räcker att 

hänvisa till källan i början av stycket, så länge som det tydligt framgår att du fortsätter att 

hänvisa till samma källa i resten av stycket. Om hänvisningen fortsätter in i ett nytt stycke 

hänvisar du på nytt till källan. 

 

5. Författare med samma efternamn: förnamnsintitial ska alltid vara med. Förnamnsinitialen 

ska stå först: (C. A. Andersson & Berglund, 2019; F. Andersson, 2012) 

 

6. Hängande indrag i referenslistan: frivilligt att använda. 

 

7. Artiklar med onumrerade sidor eller avvikande numrering: egna anpassningar. 

 

8. Webblänkar som inte är till artiklar: hämtad från + datum ska vara med om dokumentet INTE 

är i pdf-format. I APA finns olika regler för arkiverade versioner och versioner som inte är 

arkiverade. 

 

9. Avhandlingar: egna anpassningar. 

 

10. Lagar/författningar: anpassningar har gjorts till svenska dokument. 

 

11. Lärplattform / Intranät: länken går direkt till dokumentet/sidan. (Enligt APA ska den gå till 

inloggningssidan) 

 


