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REFERENCER VED FAK
Det er ved FAK blevet besluttet at bruge referencestilene fra ”The Chicago Manual of Style”. Her findes der
grundlæggende to stilarter: ”author-date” og ”notes and bibliography”.
Du skal vælge den stilart, som følger den akademiske tradition indenfor det fagområde, som du skriver i.
Inden for socialvidenskaberne, som Forsvaret regnes under, bruger man typisk ”author-date”. Hvis du
skriver indenfor sprog, historie og kultur, skal du bruge ”notes and bibliography”. I det følgende bruges
”author-date”, for ”notes and bibliography” og yderligere oplysninger henvises til ”The Chicago Manual of
Style 16th edition” som du finder på Forsvarets Bibliotekscenter eller “Chicago-Style Citation Quick Guide”
(for link se kilder).
Hvis du bruger referencehåndteringssystemet Zotero til at holde styr på dine referencer, kan du med fordel
installere Zotero Cite plugin til Word og bruge det til at indsætte referencer i teksten og generere
litteraturlister. Du kan læse mere om dette i Zotero vejledningen, som du finder et link til på
http://www.fak.dk/fbc/forstuderendeogforskere/Pages/ReferenceTools.aspx.

FORMÅL OG KRAV
Ordentligt videnskabeligt arbejde er kendetegnet ved en bevidst brug af pålidelige kilder. Dette gælder,
uanset om du er forsker eller under uddannelse. Formålet med referencer er det samme; nemlig at give
læseren mulighed for at identificere, hvilke dele af din tekst der er dine egne meninger, og hvilke der er
andres. Det vil sige, at du altid i en tekst skal referere til ophavet, hvis du inddrager andres arbejde.
Endvidere skal du, hvor det er muligt, henvise til sidetal, når du referere inde i teksten. Referencerne skal
som tidligere nævnt tjene til at identificere egne meninger og andres samt muliggøre identifikation og
genfinding af dine kilder.
Dertil skal det nævnes, at du kan blive anklaget for plagiering, hvis du ikke angiver dine kilder.
Nogle gange kan det være svært at vurdere, om der er behov for at referere til en gyldig kilde eller ej. Som
hovedregel er det bedre at referere en gang for meget end for lidt. Samtidigt kan man også referere for
meget; du skal altså være opmærksom på, at du ikke bare opgiver kilder uden, at de reelt bidrager med
noget til din tekst.
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SÅDAN SKAL DEN ENKELTE REFERENCE SE UD
Referencer muliggør genfinding af dine kilder. Det betyder, at referencen skal indeholde nok informationer
om kilden, til at den kan identificeres og genfindes. Disse informationer kaldes bibliografiske elementer.
Som du vil se af referencestilene fra ”The Chicago Manual of Style”, er det vigtigt, at referencerne er
forståelige, og at informationerne kommer i en logisk rækkefølge, som afspejler de enkelte informationers
vigtighed i forbindelse med genfindingen.
Efterfølgende viser vi, hvorledes disse informationer skrives i forhold til den enkelte dokumenttype jf.
referencestilen fra ”The Chicago Manual of Style”.

BØGER
Når du refererer til bøger, skal du oplyse:






forfatter(e)
udgivelsesår
titel
udgivelsessted
forlag

Der kan endvidere være enkelte tilføjelser:




Hvis der er flere udgaver af bogen, skal du efter titlen oplyse hvilken udgave, der er tale om. Dette
gælder dog kun fra 2. udgave og frem.
Hvis der er tale om et bind ud af flere, skal du efter titlen oplyse, hvilket bind der er tale om
Hvis du kun har brugt en del af bogen, kan du skrive sidetallene på (start og slut). På den måde
sikrer du dig, at det kun er denne del af bogen, som du står til ansvar for at have brugt.

Ved op til fem forfattere lister du dem alle sammen op i litteraturlisten. Ved fem eller flere skriver du den
første forfatter ”m.fl.” eller ”et al.” alt afhængigt om du bruger danske termer eller latinske. Som hele tiden
gælder det i forhold til referencer, at du skal være konsekvent.

ÉN FORFATTER
LITTERATURLISTEN
Her skrives forfatterens efternavn først.
Schrøder, Hans A. 2004. Dansk Militærflyvnings kulturhistorie. Næstved: Flyvevåbnets bibliotek.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Schrøder 2004, 28)

TO ELLER FLERE FORFATTERE
Ved to eller flere forfattere skrives forfatterne i den rækkefølge, som de figurerer på titelbladet. Den første
forfatters navn inverteres, og de følgende forfatteres navne skrives med fornavnet først. Hvis der på
titelbladet står navnet på førsteforfatteren og derefter ”et al.” eller ”m.fl.” er det tilladt at skrive dette på
litteraturlisten, ellers skal alle forfattere nævnes op til og med fem forfattere.

1

LITTERATURLISTEN
Kirchhoff, Hans, Henning Poulsen og Aage Trommer. 2002. Den 2. verdenskrig 1939-45. 3. udg. København:
Nordisk Forlag A/S.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Kirchhoff, Poulsen og Trommer 2002, 239)

EDITOR, OVERSÆTTER ELLER REDAKTØR I STEDET FOR FORFATTER
Hvis titelbladet ikke nævner forfatteren, bruges editorens, oversætterens eller redaktørens navn i stedet.
Navnet efterfølges af et komma og ”ed.”, ”trans.” eller “red.”.
LITTERATURLISTEN
Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Lattimore 1951, 91–92)

EDITOR, OVERSÆTTER ELLER REDAKTØR I STEDET SAMMEN MED FORFATTER
Hvis titelbladet både viser forfatter samt editor, oversætter eller redaktør, skal begge oplyses. Her nævnes
forfatteren først, og editor, oversætter eller redaktør nævnes efter titlen med ”ed.” ”oversat af” eller
”red.”.
LITTERATURLISTEN
García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Oversat af Edith Grossman. London: Cape.
REFERENCEN I TEKSTEN
(García Márquez 1988, 242–55)

ORGANISATIONER ELLER VIRKSOMHEDER SOM FORFATTER
Hvis der ikke forekommer en forfatter, skrives organisationens navn som forfatter. Dette gælder også for
reglementer og andre dokumenter, som kommer fra eksempelvis myndigheder.
LITTERATURLISTEN
Civil Military Cooperation Centre of Excellence. 2012. CIMIC FIELD HANDBOOK 2012. 3. udg. Holland: Civil
Military Cooperation Centre of Excellence.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Civil Military Cooperation Centre of Excellence, 5)

KAPITEL, DEL AF BOG ELLER ANTOLOGI
Her nævnes kapitlets titel i anførselstegn efterfulgt af selve bogens navn i kursiv. Sidetallet angives også.
Forfatter(e) listes efter samme regler som bog.
LITTERATURLISTEN
Kirchhoff, Hans, Henning Poulsen og Aage Trommer. 2002. ”Europas sidste søslag.” I Den 2. verdenskrig
1939-45. 3. udg. 223-257. København: Nordisk Forlag A/S.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Kirchhoff, Poulsen og Trommer 2002, 223-225)
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KAPITEL AF EN EDITERET BOG, SOM HAR VÆRET UDGIVET ANDETSTEDS (BRUGT SOM I HOVEDKILDE)
LITTERATURLISTEN
Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” I Rome: Late Republic and
Principate, eds. Walter Emil Kaegi Jr. og Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western
Civilization, eds. John Boyer og Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press. Oprindeligt
udgivet i Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, bind 1 (London: George Bell & Sons, 1908).
REFERENCEN I TEKSTEN
(Cicero 1986, 35)

FORORD, INDLEDNING, INTRODUKTION ELLER LIGNENDE DEL AF EN BOG
LITTERATURLISTEN
Kirchhoff, Hans, Henning Poulsen og Aage Trommer. 2002. Forord til Den 2. verdenskrig 1939-45. 3. udg. Af
Kirchhoff, Hans, Henning Poulsen og Aage Trommer, 7-8. København: Nordisk Forlag A/S.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Kirchhoff, Poulsen og Trommer 2002, 7-8)

E-BOG
Først oplyses titlen på e-bogen og dernæst, hvor den er udgivet samt et link til websitet. Hvis det ikke
findes sidetal, kan du oplyse titlen på sektionen eller kapitlet. Hvis der findes et eISBN-nr. oplyser du også
dette.
LITTERATURLISTEN
Høiback, Harald. 2013. Understanding Military Doctrine. London: Routledge. eISBN-13: 9780203559345.
https://www-dawsonera-com.ez-fak.minimeta.minibib.dk/readonline/9780203559345
REFERENCEN I TEKSTEN
(Høiback 2013, 8)

TIDSSKRIFTSARTIKEL
I modsætning til bøger skrives titlen på artiklen ikke i kursiv. I stedet skrives titlen på tidsskriftet i kursiv.
Forfatterne listes efter de samme regler som bøger. Hvis der er flere numre på en årgang skrives nummeret
i en parentes efter årgangen. I litteraturlisten skal du angive sidetallene for artiklen (start og slut) efter
kolon. I referencen i teksten skal du anføre sidetallet for din reference.

FYSISK TIDSSKRIFT
LITTERATURLISTEN
Cranfield, Andrew. 2016. “DFFU – Nu med fokus på ledelse.” REVY 39(1):3-4
REFERENCEN I TEKSTEN
(Cranfield 2016, 3)

ELEKTRONISK TIDSSKRIFT
Hvis der findes et ”Digital Object Identifier” (DOI) skrives det til slut i referencen. Et eksempel på dette er:
doi:10.1086/599247. Hvis der ikke findes et DOI, indsættes der et link til artiklen.
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LITTERATURLISTEN
Siboni, Gabi, Daniel Cohen og Tal Koren. 2015. “The Islamic State's Strategy in Cyberspace”. Military and
Strategic Affairs 7 (1): 127-144. Tilgået den 4. juli 2016 på
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/7_Siboni_Cohen_Koren.pdf
REFERENCEN I TEKSTEN
(Siboni, Cohen og Koren 2015, 130)

ARTIKEL FRA AVIS ELLER MAGASIN
Artikler fra aviser eller magasiner kan citeres i teksten som f.eks. ”… Som Sheryl Stolberg og Robert Pear
skrev i en New York Times artikel den 27. februar 2010, . . .”.
LITTERATURLISTEN
FYSISK ARTIKEL

Leth, Anne Louise. 2015. “En ny chance til Sydafrikas truede dyr.” Politiken, 19. september.
ONLINE ARTIKEL

Sloth, Kristian, Saras Schlüter, René Just Poulsen, Claus Buhr og Rasmus Rasmussen. 2014. “Dansk islamist:
Danmark er i krig med hele islam.” DR.dk, 18. november. Tilgået den 11. Juli 2016 på
http://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-islamist-danmark-er-i-krig-med-hele-islam
REFERENCEN I TEKSTEN
(Sloth, Schlüter, Poulsen, Buhr og Rasmussen 2014)

BOGANMELDELSE
LITTERATURLISTEN
Busch, Mikael. 2015. “Fremragende og velskrevet historisk værk om Waffen-SS.” Boganmeldelse af WaffenSS. Europas nazistiske soldater, af Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith.
Kristeligt Dagblad, 12. december. Tilgået den 11. juli 2016 på http://www.kristeligtdagblad.dk/kultur/fremragende-og-velskrevet-historisk-vaerk-om-waffen-ss.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Busch 2015)

AFHANDLING
LITTERATURLISTEN
Christensen, Maya Mynster. 2013. “Shadow solidiering – mobilisation, militarisation and the politics of
global security in Sierra Leone. PhD afhandling, Københavns Universitet.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Christensen 2013)

MØDE ELLER KONFERENCE PAPER
LITTERATURLISTEN
Mitchell, William L. 2016. ”He Who Best Manages Intersubjectivity – Wins.” Paper præsenteret ved
International Association for Intelligence Education (IAFIE), Breda Castle, Holland, 21.-24. juni.
REFERENCEN I TEKSTEN
(Mitchell 2016)
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WEBSITE
Websider kan citeres i teksten som f.eks. ”… den 19. juli skrev Forsvarsakademiet på sit website at…”. Da
websider ofte ændres, er det vigtigt, at du husker at tilføje den dato, du har tilgået siden. Alternativt kan du
tilføje datoen, hvor siden sidst blev opdateret.
LITTERATURLISTEN
Google. 2016. ”Privatlivspolitik.” Sidst ændret 28. juni 2016. https://www.google.com/policies/privacy/
Forsvarsakademiet. 2016. ”Søværnets Officersskole udnævner 18 nye premierløjtnanter.” Tilgået den 11.
juli 2016. http://www.fak.dk/nyheder/Pages/S%C3%B8v%C3%B8rnetsOfficersskoleudn%C3%A6vne.aspx
REFERENCEN I TEKSTEN
(Google 2016)
(Forsvarsakademiet 2016)

BLOG: INDLÆG ELLER KOMMENTAR
Blogindlæg kan citeres i teksten som f.eks. ”… i et indlæg på War Council bloggen den 11. juli 2016 skriver
Ross Downum…”
LITTERATURLISTEN
Downum, Ross. 2016. ”Soldier-Driven Bullet Innovation, Lighter and More Punch.” War Council Blog, 11. Juli
2016. http://mwi.usma.edu/recent-blog/
REFERENCEN I TEKSTEN
(Downum 2016)
Udelades hvis indlægget er citeret i teksten, som vist ovenfor.

KILDER
University of Chicago Press. 2010. “Chicago-Style Citation Quick Guide” I The Chicago Manual of Style
Online. Tilgået 11. juli 2016 på www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide
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