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VARFÖR ZOTERO?
Ett referenshanteringsprogram, som exempelvis Zotero, hjälper dig att samla in och hålla
reda på dina referenser i programmets databas och att enkelt få in referenserna i den text
du skriver, både i den löpande texten och i referenslistan.
Programmet är enkelt att komma igång med och du får kanske lägga omkring en timme
på att lära dig programmet, få in dina första referenser i databasen och börja med att
lägga in referenserna i texten du skriver.
Med hjälp av Zotero lägger du i de flesta fall in referensinfomationen i din databas antingen med hjälp av ett ISBN-nummer eller med hjälp av din webbläsare (Firefox, Google
Chrome eller Opera). Det är bara i undantagsfall som du lägger in referenserna genom att
skriva. På det här sättet blir informationen rättstavad och du får nästan alltid med all den
information som krävs i en akademisk referenslista.
Zotero fungerar bäst tillsammans med Microsoft Word (exempelvis Microsoft Office 365),
både på Mac, PC och Linux. Programvaran fungerar också tillsammans med Open/Libre
Office och Google Docs1, men eftersom alla studenter och anställda inom högskolan och
flertalet gymnasieelever har tillgång till Office 365, så rekommenderar vi den lösningen.
Zotero formaterar alla dina referenser automatiskt i de olika citeringsstilarna, vilket gör
att du får stor hjälp med hur referenserna ska se ut inne i texten och på slutet i din referenslista. Lägger du till en referens med hjälp av programmet i din text, dyker referensen
helt automatiskt upp i referenslistan, och tar du bort en referens försvinner den från listan.
Du kan välja mellan många olika citeringsstilar, till exempel APA, Harvard, Oxford, Chicago
etc. Vill du byta referensstil mitt under ditt arbete med en text, exempelvis från Harvard
till APA, är det gjort på någon sekund och alla referenser, inklusive referenslistan, har nu
den nya stilen.
Alla referenser sparas på din dator, och på nätet. Det här gör det möjligt att dela referenser med exempelvis en kamrat du skriver tillsammans med (artikel, uppsats, grupparbete
etc). När programmet startas synkroniseras det mot de uppdateringar du kanske gjorde
på en annan dator eller som din kamrat gjort.
Dessutom, Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram tack vare frikostigt stöd från
en rad amerikanska fonder och stiftelser och mängder med ideellt arbete. Det här innebär
att du kan använda Zotero även efter att du har slutat som anställd eller student på universitetet eller högskolan. Programmet är inte sämre för att det är gratis – tvärt om. Det
är ett riktigt bra program med mycket få buggar eller problem.

VAD ÄR ETT MODERNT REFERENSHANTERINGSPROGRAM?
Zotero är egentligen tre olika programvaror:
1. Databashanteraren: Själva Zoteroprogrammet, det du ser på skärmen, är främst
en databashanterare. Du har, när du installerat programmet, en tom databas på
din dator. Det är i den databasen du lägger in dina referenser. Man kan likna databasen med en tabell där varje rad innehåller information om en specifik refe-

1

Hur du mer specifikt använder Zotero i Google Docs tas inte upp i denna guide. Skillnaderna är dock små. Det finns flera
bra filmer på nätet som visar hur det går till – sök efter filmer på Google med sökorden zotero google docs
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rens och varje kolumn innehåller specifika uppgifter som titel på verket, författarens namn, utgivningsår etc. Vilka kolumner som används beror på om det är en
referens till en bok, en artikel i en dagstidning, ett radioprogram eller om det rör
sig om en artikel i exempelvis en vetenskaplig tidskrift. Zoteroprogrammet hjälper
dig att hålla ordning på dina referenser och du får en bra överblick; du ser vad du
importerat och du kan redigera uppgifterna i varje post.
2. Ett tilläggsprogram i ditt ordbehandlingsprogram: När du installerar Zotero på
din dator, installeras också ett tilläggsprogram i ditt ordbehandlingsprogram2. Du
får en ny meny i Word, Open/Libre Office eller Google Docs och med hjälp av den
kan du lägga till referenser i texten och referenslistor i din text, referenser som då
hämtas från din databas och läggs in i din text enligt de regler som gäller för exempelvis APA, Harvard eller Oxford. Det är således det här tilläggsprogrammet
som sköter kontakten med Zotero och med databasen.3
3. Ett tillägg i din webbläsare som hjälper dig att importera referenser: Nästan alla
referenser du kommer att lägga in i din databas, kommer du att importera med
hjälp av en webbläsare, exempelvis Firefox, Google Chrome eller Opera (Microsofts webbläsare går dock inte att använda). Den främsta fördelarna med att importera referenser med hjälp av webbläsaren är att det går snabbt och att det
nästan alltid blir rätt stavat och att alla viktiga uppgifter kommer med. När du
laddar ner programvaran till din dator får också helt automatiskt med det tilläggsprogram som krävs för den webbläsare du just då använder; mer om detta längre
fram.

IMPORTERA REFERENSER FRÅN NÄTET
Zotero kan importera referenser direkt från olika databaser som Libris.kb.se, från bibliotekstjänster för vetenskapliga artiklar (exempelvis One-search) och Google Scholar, men
också från Diva och andra öppna akademiska databaser, från olika biblioteks kartotek på
nätet och till och med från Amazon. Nästan alla vetenskapliga artiklar och utgivna böcker
finns i sådana databaser på nätet.
Men filmer, radio- och teveprogram, poddar, dagstidningsartiklar och lagar får du lägga in
manuellt i din databas. Om du har ett kapitel i en antologi får du redigera den post du lagt
in för boken. Mer om det längre fram.

2
3

Du får manuellt lägga in tillägget i Google Docs.
När du installerar Zotero ska du inte ha Word igång. Ibland kan det uppstå problem när det här tillägget installeras, och
det finns ett avsnitt längre fram om hur du löser dessa problem.
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INSTALLERA
Gå till zotero.org och klicka på Download. Nu får du upp en sida som ser ut ungefär som
här nedan. Klicka på Download och när programmet sparats på din dator kan du installera
det, alltså om du har behörighet att installera program (ta annars kontakt med supporten). Dock, ha inte ditt ordbehandlingsprogram igång när du installerar programvaran (exempelvis Microsoft Word).

Installationsprogrammet installerar vanligen både
tilläggsprogrammen till ditt ordbehandlingsprogram
och till den aktuella webbläsaren. Om du använder
Google Chrome vid installationen ser din skärmbild
ut som i den övre bilden. Ibland får du dock installera
den så kallade Connectorn (tilläggsprogrammet)
separat. Om du sedan öppnar sidan i Firefox kan du
ladda ner tilläggsprogrammet för just Firefox – bilden
till höger. Båda webbläsarna fungerar på samma sätt
tillsammans med Zotero och du kan använda båda
webbläsarna samtidigt om du vill.
Kontrollera att connectorn installerats: När du installerat tillägget startar du om din
webbläsare.
Längst uppe till höger i din webbläsare har du tre punkter eller tre vågräta streck. Klicka
här och välj Tillägg. Här ska du nu hitta Zotero Connector.
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SKAPA KONTO
Vid installationen uppmanas du att skapa ett konto på Zotero. 300 MB lagringsutrymme
är gratis, det kommer att räcka till många tusen referenser och ett konto är således något
som rekommenderas varmt. Om du skapar ett konto kan du logga in i ditt konto från vilken
dator som helst via programvaran eller en webbläsare. Du skapar då en spegel av din lokala databas (din samling av referenser du har på din dator) och denna databas på nätet
synkroniseras helt automatiskt när du lägger till nya referenser. Det innebär att du har
tillgång till samma lista med referenser, exempelvis både på din jobbdator, din bärbara
dator och på datorn du har hemma. Skaffar du en ny dator tar det bara någon minut att
logga in och synkronisera databasen med den nya datorn.
Genom att skapa ett konto kan du nu också dela en mapp med
referenser med dina arbetskamrater eller kurskamrater som då
också har ett konto på Zotero och som har behov av samma referenser som du. Att dela en mapp med referenser är enkelt och
det underlättar om du har dina vänners inloggningsnamn; det går
också bra att dela genom att ange deras e-postadress. Det här är
extra bra när du skriver tillsammans med någon.

SÅHÄR FUNGERAR IMPORT AV REFERENSER
För att kunna importera information från nätet till din Zoterodatabas (som du efter installationen har på din dator), måste du ha Zotero igång på din dator.
Hämta information från en databas – det enkla sättet: Med hjälp av funktionen som du
installerat i din webbläsare, kan du nu importera information från olika databaser. Du kan
exempelvis använda det i Google Scholar, Diva Portal, Libris (KB), Swepub och OneSearch/EDS – men även på en del kommersiella sidor som exempelvis Amazon.
När du kommer till en sida varifrån du kan hämta en referens, en sida på en söktjänst som
bara innehåller information om en enda text, vanligen information om en bok eller en
artikel, så dyker den lilla boken eller bladet upp till höger om adressfältet i din webbläsare.
(Se mer om listor med sökträffar och en gul mapp nedan.)
I det första exemplet i bilden här till
vänster är referensen en bok och i den
andra bilden en artikel. I de här exemplen så åker referensen till boken
respektive artikeln in i ditt Zoterobibliotek om du klickar på symbolen
för boken eller artikeln – se mer nedan. Glöm inte att kontrollera att det
blev rätt.
Det finns flera olika sätt att lägga in referenser i Zotero:
Ett exempel: Du vill säkert ha in referenser till många av dina böcker i Zoteros databas.
Gå till libris.kb.se och sök på författaren till en av dina böcker. Nu får du troligen upp en
lista med titlar.
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I din webbläsare får du nu samtidigt en liten ikon som ser ut som
en gul mapp
. Klicka inte på
den! Om du gör det importerar
du alla referenserna på sidan till
Zotero (en god regel är att bara
ha med texter i din Zotero-databas som du själv läst). Välj nu ut den bok du vill ha med i
Zotero och klicka på titeln. Nu är det bara information om just den boken som syns på
webbsidan och ikonen uppe till höger i webbläsaren är nu en bok. När du klickar på ikonen
sparas referensen direkt i ditt Zotero-bibliotek. Kontrollera alltid att det blev rätt i Zotero.
Ibland följer inte all bibliografisk information med referensen och då får du komplettera
det som saknas genom att markera referensen i Zotero-biblioteket och ändra eller lägga
till i de olika fälten. Mer om detta i kapitlet Några exempel på manuell redigering nedan.
På bilden nedan ser du det fält i Zotero där du kan göra de ändringar som behövs.

Principen är densamma för alla databaser; spara inte hela listor av referenser (alla sökträffar på en sida), utan välj ut den referens till den bok eller artikel som du vill spara i
Zotero.
Manuell inmatning: Nästan alla referenser kan du lägga in genom att klicka på symbolen i din webbläsare eller genom att
ange ett ISBN-nummer (se nedan). Men är inte dokumentet
som du vill referera till utgivet på ett förlag (exempelvis ett
blogginlägg, ett radioprogram eller en svensk lag) måste du
lägga in referensen manuellt. Klicka på Ny post (grön punkt
med ett plus-tecken) och välj vilken typ av material du vill
lägga in. Sen är det bara att mata in alla uppgifter som författare, titel etc.
ISBN, DOI eller PubMed ID: Du kan även
lägga till referenser med hjälp av ISBNnummer, DOI eller PubMed ID. Klicka på
trollstaven och mata in det aktuella numret. Det här kan vara bra när du lägger in
dina egna böcker i databasen. ISBN-numret finns nästan alltid på baksidan av din bok.
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Webbsidor – en varning: Du kan enkelt skapa en referens till en webbsida genom att högerklicka på sidan och välja Save Page to Zotero. Observera att
den informationen inte är så fyllig och att det nästan alltid blir fel. Det är tveksamt om du någonsin
kommer att ha nytta av den här funktionen. Om du
exempelvis vill lägga in en referens till en blogg så
lägger du in informationen manuellt istället. I vart
fall, om du använder den här funktionen, kommer
du säkert att få komplettera informationen om du
ska kunna ha med den i en rapport eller uppsats.
Importera referenser med hjälp av en fil: Det finns ytterligare ett sätt att lägga in information i Zotero. Det här sker då med hjälp av en fil som du laddar ner från en webbsida (det
var såhär alla referenshanteringsprogram fungerade förr). På exempelvis Google Scholars
webbplats under inställningar och på OneSearch / EDS under export
kan du välja ett filformat som passar för Zotero.
Google Scholar: Under Inställningar i Google Scholar (
i övre
vänstra hörnet och sedan kugghjulet ) klickar du på Sökresultat:
Välj EndNote under Bibliografi-förvaltare (EndNote och Zotero har
samma filformat för import av referenser). När du nu söker efter
texter så får du i listan över sökresultat också en länk till var och en
av dem där det står Importera till EndNote. Klickar du nu på länken
i ett sökresultat sparas en fil ner till din dator. Klickar du nu på filnamnet importeras referensen till Zotero.
OneSearch/EDS: När du hittat den referens du söker och bara har just denna referens
synlig på skärmen, kan du antingen klicka på bok- eller artikelsymbolen i huvudet på din
webbläsare, eller klicka på Export (eller Exportera) till höger i fönstret. Välj EndNote som
filformat; då sparas filen till din dator. Klicka på den nedladdade filen. Då sparas referensen till Zotero.
Den här metoden fungerar nästan alltid, men den är lite krångligare. Nästan alla sökfunktioner på nätet där du kan söka information om olika akademiska texter har en liknande
funktion. Så om du ser att importen genom ikonerna i din webbläsare inte fungerar så bra
för en viss referens, kan du testa att göra såhär.

OM ZOTERO I WORD
Du kan använda Zotero flera olika ordbehandlingsprogram. Här nedan beskrivs hur du använder programmet i Microsoft Word (Word 2016 eller 365 – alltså de varianter som du
installerar på en PC eller Mac). Zotero fungerar inte tillsammans med Pages eller Word
365 on-line.
När du installerat Zotero och
öppnat din webbläsare eller
Zotero standalone, så kan du
öppna ditt ordbehandlingsprogram.
Du kan nu få upp följande säkerhetsvarning (se bilden).
8
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Du klickar på Aktivera innehåll
och får då en ny meny – Zotero –
till höger om Visa. Klickar du på
den får du upp följande meny:

LÄGGA IN REFERENSER I DITT DOKUMENT
Första gången du använder Zotero i ett
dokument måste du bestämma vilken
sorts referenshanteringssystem du vill
använda. OBS! Du måste ha Zoteroprogrammet igång (i bakgrunden) när
du gör detta.
Ställ markören där du vill ha en källhänvisning, klicka på menyfliken i
Word där det står Zotero och klicka på
Add/Edit Citation – se den övre bilden.
Första gången du använder Zotero i ett
dokument, måste du bestämma vilken
citeringsstil du ska använda. Därför
kommer den meny upp som du ser i
bilden till höger.
Du väljer nu vilken referensstil du vill
använda (t.ex. APA eller Harvard).
Välj Språk (det språk du använder i texten). Använder du Word markerar du
Fält – se bild.
OBS! Du kan ändra de här grundinställningarna vid ett senare tillfälle. Om du exempelvis
fått reda på att examinatorn föredrar APA framför Harvard, så är den förändringen gjord
på några sekunder; du klickar bara på Kugghjulet (Document Preferences) i menyn i Word.
Då får du upp den här menyn igen.
När du är klar med inställningarna klickar du på OK och följande ruta från Zotero kommer
fram. Du kan söka på t.ex. titel eller författare.
Klicka och markera
den referens du vill
ha in i texten och
klicka sedan på returknappen
(enterknappen  ).
Referensen inne i texten: Den här referensen ovan kommer att se ut så här inne i texten
om du använder APA-systemet:
(Åkerlund, 2013)
9
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I referenslistan kommer texten att se ut såhär (vanligen då med hängande indrag):
Åkerlund, D. (2013b). Elever syns på nätet: multimodala texter och autentiska mottagare (Doktorsavhandling i pedagogik). Åbo Akademis Förlag, Åbo & Vasa.

Du kan lägga till flera referenser på en gång om du vill, exempelvis om du skriver att flera
författare definierar ett begrepp på samma sätt, eller använder den metod du beskrivit.
Du gör det i vilken ordning du vill och programmet fixar till bokstavsordningen så att det
blir rätt, även inom parentesen.

Alternativt: Några användare föredrar ett alternativt sätt att välja ut de referenser de vill
ha in i texten. De klickar på
i den röda ramen i Word, väljer klassisk vy och kan nu
bläddra bland alla referenserna i sitt Zotero-bibliotek. De markerar den referens de vill
infoga och klickar på OK.

DÖLJ FÖRFATTARENS NAMN
Om du av språkliga skäl vill ändra referensen i
stil med … I Åkerlunds (2013) avhandling … och
få med referensen i referenslistan, ställer du
markören i parentesen (den blir då gråmarkerad) och klickar på Add/Edit Citation i Zoteromenyn i Word – alltså samma knapp som när
du la in referensen första gången. Klicka på referensen och i menyn som dyker upp väljer du
Dölj författare.

LÄGGA TILL TEXT ELLER SIDOR I REFERENSEN
På liknande sätt, om du vill lägga till text eller
sidor i din citering, ställer du dig i parentesen
(den blir då gråmarkerad) och klickar på
Add/Edit Citation och klickar på den referens du
vill komplettera.
Nu fyller du i de sidnummer du vill ha och
kanske också en kommenterande text. Vanliga
förklarande och kommenterande texter är bl.
a., jämför, se även, se exempelvis, men även i …
Du ser nästan hur det blir inne i den röda ramen, men om du valt svenska så blir det s. istället för p. när referensen läggs in i texten.

SKAPA REFERENSLISTA
När du har lagt in källhänvisningarna i ditt dokument placerar du markören där du vill ha
din referenslista och klickar på Insert Bibliography. Du kanske kommer att få justera referenslistan något, rent grafiskt; det är exempelvis inte säkert att listan har de radavstånd
du vill ha. Men det mesta blir rätt från början.
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SKAPA REFERENSLISTA UTAN KÄLLHÄNVISNINGAR
Du kan skapa en referenslista utan att först ha lagt in källhänvisningar i ett dokument. Gå
till ditt Zotero-bibliotek. Markera de referenser du vill ha med i referenslistan. Högerklicka
sedan och välj Skapa källförteckning av valda källor. Välj referensstil och spara sedan ditt
dokument. Kopiera referenslistan i dokumentet du sparade och lägga in den i ditt dokument. Alternativt, kan du när du står i ditt dokument, klicka på Add/Edit citation och söka
fram alla referenser du vill ha med i sökrutan och därefter klicka på Enter. Klicka sedan på
Add/Edit Bibliography. Vill du välja en annan referensstil i referenslistan gör du det under
Document Preferences.

ORGANISERA OCH DELA REFERENSER
Du kan skapa olika mappar
för att organisera dina referenser. Klicka på Ny samling
längst upp till vänster. Dra
och släpp referenserna för
att flytta dem mellan mappar. Du kan skapa grupper
för att dela referenser med andra. Klicka på Ny grupp i Zotero.
Utöver fördelen med att kunna dela referenser med en studie- eller arbetskamrat är den
här funktionen användbar när du skriver på ett annat språk än svenska. I den svenskspråkiga referenslistan kanske det står Doktorsavhandling men i den engelskspråkiga listan vill
du säkert att det ska stå PhD thesis istället (se mer nedan).

FLER STILAR
När du installerat Zotero finns det redan ett antal förinstallerade stilar. Men du kan installera många fler. Det här kan vara aktuellt om du får i uppdrag att använda en mycket
specifik variant av Harvard i en vetenskaplig artikel. Du kan hämta dem på sidan:
http://www.zotero.org/styles. Starta Zotero och klicka på den stil du vill lägga till.
Mer information och hjälp: http://www.zotero.org/support/
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LÖSA PROBLEM
ZOTERO DYKER INTE UPP I WORD?
Ibland händer det att tilläggsprogrammet i Word (ett så kallat makro), som gör det möjligt
att lägga in referenser och som beskrivits ovan, inte blir installerat på rätt sätt i samband
med installationen av Zotero; det här inträffar både på Mac och PC. Det kan bero på att
Word var igång i bakgrunden när du gjorde installationen.
Det vanligaste problemet löser du såhär:
1. Stäng Word – kontrollera extra noga att programmet inte är igång.
2. I Zotero Standalone klickar du på Verktyg/Tillägg/Extentions och avinstallerar
Zotero Word for Windows (eller Mac) Integration genom att klicka på Disable. Du
får nu frågan om du vill starta om Zotero, och det vill du.

3. Efter omstart: Nu går du åter till Verktyg/Tillägg/Extentions i Zotero och installerar detta tillägg igen genom att klicka på Enable.
1. Starta Word. Nu bör allt fungera som det ska. Observera säkerhetsvarningen som
kan dyka upp (se ovan under rubriken OM ZOTERO I WORD)
Ibland fungerar inte metoden ovan och då är felet ett annat. Gör då såhär:
2.
3.
4.
5.
6.

Stäng Word – kontrollera extra noga att programmet inte är igång.
I Zotero – se bilderna nedan: Klicka på Redigera och välj Inställningar
Välj först Källhänvisa och därefter fliken Ordbehandlare.
Välj Installera tillägget Microsoft Word
Starta om Word – Observera säkerhetsvarningen som kan dyka upp (se ovan under rubriken OM ZOTERO I WORD)

Fungerar det fortfarande inte
så kan det bero på att du har
en tjänstedator som är låst för
vissa installationer. Du får då
kontakta din systemadministratör. Ta med eller hänvisa till
denna manual, alternativt till
Zoteros webbplats.
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ZOTERO DYKER INTE UPP ELLER FUNGERAR INTE I LIBRE OFFICE?
Installera först Java – www.java.com/sv/ – Java är en programvara som gör att Libre Offis
kan prata med Zotero. Installera senaste varianten av Libre Office. Gör samma sak som
ovan (Zotero dyker inte upp i Word), men här kopplar du bort och lägger till tillägget för
Libre Office förstås. Stäng och sätt på Libre Office – testa om det fungerar.

SYNKRONISERA OCH ÄNDRA SPRÅK I ZOTERO
När du har ett konto kan du synkronisera referenser och filer i ditt Zotero-bibliotek med
Zoteros webbserver automatiskt, så att du kommer åt dem oavsett vilken dator du använder. I Zotero under Redigera/Inställningar väljer du Synkronisera. Fyll i ditt användarnamn
och lösenord och bocka i Synkronisera automatiskt (samt Synkronisera bifogade filer i mitt
bibliotek med Zotero – om du vill det).

FLERA SPRÅK
Zotero finns översatt till flera språk (alltså det språk som används i menyerna i Zotero).
Om du har en svensk version av Firefox eller Google Chrome installeras automatiskt den
svenska versionen av Zotero. Läs på zotero.org om hur du ändrar språk.
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TIPS OCH TRICKS
Lägger du in en bok skriven av en svensk författare från Libris.kb.se eller en artikel från
OneSearch blir det nästan alltid rätt från början. Men här visar vi några exempel där du
får justera något lite för att få till referenserna helt korrekt.

BORT MED MELLANSLAG FÖRE KOLON
När du importerar referenser från exempelvis Libris.kb.se så läggs vanligen ett mellanslag,
ett kolon och ett mellanslag in mellan huvudtitel och undertitel på den skrift du importerat. Ta för vana att ta bort det första mellanslaget direkt när du importerar från databaser
som har den här egenskapen. (se även exemplet nedan – Att kontrollera vid import)

BORT MED SVERIGE
Importerar du referenser till exempelvis den svenska läroplanen LGR11 (eller andra statliga myndighetstexter) från Libris.kb.se så blir författaren Sverige och Skolverket. Ta bort
Sverige och behåll Skolverket (Trafikverket, Naturvårdsverket, Skolinspektionen etc).

BORT MED LÄNKAR TILL DIVA
Importerar du referenser till uppsatser eller avhandlingar från Diva följer vanligen en rätt
lång länk med. Dessvärre är det här inte länken till dokumentet utan till platsen i Divadatabasen. Ta helt enkelt bort den här länken. Lägg till en ny länk om den är kort och enkel
– direkt till dokumentet i fråga.

BORT MED LÅNGA LÄNKAR
Om du hittar ett dokument på exempelvis en myndighetssida är det ibland frestande att
lägga till en länk till dokumentet – alla skribenter vill visa att de är noggranna. Men många
gånger är länkar till enskilda dokument väldigt långa och närmast kryptiska. En tumregel
kan vara att om länken består av ord som är uttalbara så kan länken vara max en rad lång;
om den består av siffror och bokstäver blandat så klarar vi sällan mer än tio sådana tecken
inom rimlig tid om vi ska skriva av dem. Tipset är då istället att skriva adressen till startsidan, där det då vanligen finns en sökfunktion – alltså http://skolverket.se, http://trafikverket.se, http://skolinspektionen.se etc. I referenslistan står det då – Hämtat från
http://skolverket.se (eller något liknande) – vilket i regel är helt OK.
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MANUELLA REDIGERINGAR AV REFERENSER
Några referenser går inte att importera helt automatiskt. Då får man lägga in dem manuellt eller kopiera den som är mest lik och redigera den.

ATT KONTROLLERA VID IMPORT
När du importerar en referens är det viktigt att du
kontrollerar att allt blev rätt. I regel blir det
ganska rätt och du slipper pinsamma felstavningar och felaktiga årtal. Men några saker finns
det att se upp med. Exemplet till höger är en import av Christina Olin Schellers doktorsavhandling
från Libris.kb.se.
Här ser du först att källtypen ska ändras till Uppsats (klicka på ordet Bok). Då blir det mesta rätt
på en gång.
Sedan bör du ta bort mellanslaget före kolontecknet i titeln.
Bokserie och bibliotekskatalog är sällan intressant. Det tar du bort
Webbadressen pekar mot Diva-portal och den
kan du också ta bort.
Det som blir kvar är det som ska finnas med i en
referenslista. Möjligen kan du lägga till antalet sidor och en webbadress till det ställe där avhandlingen går att hämta

KOMPLETTERA MED UPPSATSTYP
Importerar du referens till en uppsats eller avhandling får du i regel kontrollera att det blivit inlagt
som just en uppsats i Zotero. Du får i regel också
själv skriva in uppsatstypen, exempelvis C-uppsats
i medie- och kommunikationsvetenskap, Licentiatuppsats i pedagogik, Doktorsavhandling i meteorologi etc. Har ett universitet ett eget förlag (som i
detta exempel) kan det passa bättre att skriva
förlagets namn än lärosätets namn.
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SKRIVER DU IBLAND PÅ ENGELSKA
Tänk på att det du skriver in i Zoteros databas inte
översätts automatiskt när du byter språk i Zotero.
Om du exempelvis ofta skriver på engelska så
skapar du en ny mapp i Zotero (för ett projekt eller
en helt enkelt för översatta referenser) dit du kopierar din referens och översätter exempelvis Doktorsavhandling till PhD thesis.

LAGAR
Problemet med att lägga in en lag i Zoteros databas är att programmet ännu inte har anpassats
för detta och att den kommer att bryta något mot
exempelvis APA-systemet. Vi får kanske leva med
detta, eller så fixar någon klurig programmerare
detta framöver. Kompromissen, här för skollagen,
ser ut så här (bild till höger). I texten blir det (SFS
2010:800, 2010) och i referenslistan:
SFS 2010:800. (2010). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Felet är således att årtalet egentligen inte ska skrivas ut en extra gång – varken i parentesen eller i referenslistan – och i referenslistan ska det inte vara någon parentes alls.

KAPITEL I ANTOLOGIER
När du refererar till ett kapitel i en antologi ska referensen inte vara till hela boken. Du kan exempelvis referera till antologin som en samling av texter
som har ett tema gemensamt. I nästa mening
kanske du vill lyfta fram vad en specifik författare
skrivit i ett av kapitlen. Då ska just den författaren
stå i parentesen och i referenslistan ska författaren
och kapitlet finnas med, liksom redaktörerna och
titeln på antologin. Det här kräver helt enkelt minst
två olika poster i Zoteros databas. Det här brukar
vara det största problemet, men egentligen är det
ganska enkelt.
Det här exemplet är hämtat från antologin Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare
(Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014) som är en mycket
spridd antologi inom lärarutbildningen. Referensen
i litteraturlistan kommer att se ut så här:
Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2014). Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & kultur.
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Förutom att Säljö är en av redaktörerna har han även skrivit ett av kapitlen, nämligen Den
lärande människan - teoretiska traditioner (Säljö,
2014). Referensen till detta kapitel blir betydligt
längre i referenslistan:
Säljö, R. (2014). Den lärande människan - teoretiska
traditioner. I U. P. Lundgren, R. Säljö, & C. Liberg
(Red.), Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare
(s. 251–309). Stockholm: Natur & kultur.
Till höger ser du nu överst referensen till hela
boken. Du markerar nu denna referens i referenslistan i Zotero, högerklickar och väljer Duplicera
vald post.
I den andra bilden ser du vyn i den duplicerade posten och här har Källtyp ändrats till bokavsnitt (klicka
på ordet Bok och välj Bokavsnitt) och författaren,
Säljö, har lagts till en gång till genom att klicka på
plustecknet till höger om Liberg, Caroline.
I den tredje bilden har jag klickat på författare och
här ser vi då att Säljö kan flyttas upp ett steg i taget
så att han hamnar överst i listan och de övriga kan
bli redaktörer istället för författare (alltså i relation
till detta kapitel).
I den fjärde och avslutande bilden har titeln på
kapitlet lagts in och sidorna angivits.

MER HJÄLP
Det finns säkert tusentals olika filmer på nätet om hur man använder Zotero.
Linda Borg, bibliotekarie på Karlstads universitet, har gjort flera svenskspråkiga filmer som
visar hur du importerar referenser och hur du lägger in referenser i en text. I filmerna har
vi använt Firefox och en äldre variant av Zotero. Principen är dock densamma i Zotero 5.
•
•
•
•

Zotero - import från Google scholar (01:23)
Zotero - import från Libris (01:33)
Zotero - import från OneSearch (01:36)
Zotero - infoga referenser i Word (04:05)

Det finns också en Facebook-grupp som heter Zotero på svenska som du kan gå med i.
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