
Referenshantering Zotero ett 
referenshanteringssystem



Zotero vad är det?
❖ Zotero är ett öppet och fritt system för referenshantering

❖ Öppet som i öppen källkod och fritt som i gratis

❖ Det startade som ett tillägg till Firefox men är numera endast ett fristående 
program.

❖ Kopplingar till Firefox, Chrome, Safari och Opera finns.

❖ Jag kommer att förklara varför vi behöver dessa.

❖ Sedan finns tillägg till ordbehandlare som Word och Openoffice/LibreOffice 
writer.

❖ Förklaring till detta kommer också.

❖ Zotero lagrar och ordnar ditt bibliografiska material och automatiserar en del av 
arbetet med noter och litteraturförteckning.



Installation av Zotero
❖ Gå till Zoteros webbplats:

❖ http://www.zotero.org/

http://www.zotero.org/


Installation av Zotero
❖ När du startar Zotero efter installation blir det ofta så att den 

också vill installera tillägg till Word eller LibreOffice Writer. 
Det är bara att följa instruktionerna då (LibreOffice kanske 
kräver inst. av Java också, återigen följ instruktionerna).

❖ Det är också vanligast nu att du tas direkt till Zoteros sida 
igen för att installera Connector (vilket är kopplingen till 
den webbläsare du vill använda). 

❖ Observera att Internet Explorer eller Edge inte stöder 
Zotero.



Använda Zotero



Använda Zotero
❖ Du kan lägga till en post manuellt

❖ Eller om du vet t.ex. ISBN-nummer kan du använda zoteros  
identifierings-sökare 

❖ Vanligast är däremot att lägga till något som du sökt efter.

❖ För att kunna göra detta måste du lägga till Zotero Connector för din 
webbläsare. OBS, det finns ingen Zotero Connector för Internet Explorer eller 
Edge.

❖ När du gjort detta är det bäst att starta om webbläsaren.

❖ Har du gjort detta och har igång Zotero finns det ett grått eller rött Z eller 
en liten fyrkantig symbol som visar att du kan spara webbsidan till Zotero.



Använda Zotero



Använda Zotero

❖ När du trycker på 
boksymbolen.
❖ lägg den bibliografiska 

posten till i Zoteros databas
❖ Om nödvändigt kan vi 

redigera den.



Lägga till artikel
❖ När du sökt efter en artikel och ska lägga till den visas inte boksymbolen

❖ Istället är det följande symbol:

❖ Men effekten är densamma som med boken och artikelposten läggs till

❖ Någon gångs knyts också fullttextartikeln direkt till denna och laddas ner

❖ Annars får du ladda ner den separat och lägga till den som bilaga

❖ Ett alternativ är annars att ladda ner pdf-filen direkt till zotero 
(högerklicka på länken och välj zotero)

❖ Högerklicka sedan på pdf-filen och välj Läs metadata för pdf

❖ Just detta är beroende av om det finns metadata i pdf:en



Hålla reda på databasen

❖ När du använder Zotero sparas allt i en lokal databas

❖ Du kan hitta var den är om du väljer Inställningar och 
Avancerat/Filer och kataloger där står det under 
Standard adressen till denna.

❖ Om du kopierar denna mapp (till ett usb-minne, eller 
annan hårddisk eller någon moln-tjänst) har du en 
backup.



Synka Zotero online

❖ Du kan också synka din databas via zotero

❖ Automatisk synkning med eventuella andra datorer 
där du har Zotero

❖ Du måste ordna en inloggning på Zotero först (gratis)

❖ 300 MB lagringsutrymme är fritt

❖ Med många fulltextfiler kan det bli besvärligt med 
utrymmet



Synka Zotero online
❖ Du kan välja att bara synka själva posterna.

❖ Klicka bort ”Synkronisera innehållet i 
fulltext” och klicka även bort de som 
gäller för ”Filsynkronisering”

❖ Du kan också välja en annan online eller 
molntjänst och se till att filerna synkas dit.

❖ Jag valde box.com eftersom de har 
möjlighet till webdav, vilket stöds av 
Zotero

❖ Även där måste du skapa ett konto på 
boxcom och i detta en mapp med 
namnet zotero

❖ Fyll sedan i uppgifterna i enlighet med 
bilden.

http://box.com


Använda Zotero i ordbehandlingen

❖ Vi vill ju också kunna använda 
alla dessa poster i våra dokument

❖ För att förenkla hanteringen av 
noter och litteraturförteckning

❖ Tilläggen till Word eller 
LibreOffice installeras mer eller 
mindre automatiskt som jag sa 
tidigare.

❖ Du kan behöva hjälpa till lite i 
LibreOffice Writer eller i Word 
för Mac.



Använda Zotero i ordbehandlingen

❖ Går du in i Word eller LibreOffice Writer kan det se ut 
så här: 

❖ I Word kanske du måste leta i Tillägg och i Word för 
Mac under symbolen 



Testa integrationen med LibreOffice Writer och Word

Vi börjar med en text som vi vill lägga till en fotnot i:

Sedan väljer vi att lägga till en ”Citation”:



Testa integrationen med LibreOffice Writer och Word

Välj den citatstil du vill använda:



Testa integrationen med LibreOffice Writer och Word

En röd ruta kommer upp där vi skriver in början av vad 
vi vill söka efter i vår Zotero-databas.

När vi väljer den post vi vill ha kan vi 
om vi klickar i den också få med sidan med flera saker.
Klickar vi på Z i rutan får mera att välja på och kan också 
lägga in extra text i rutan. Samt välja flera poster.



Med stil som ABM

❖ Referenserna och litteraturförteckningen blir i enlighet 
med den stil du väljer. Det går också att ändra denna i 
efterhand med ”Dokumentinställningarna” (kugghjulet 
i Word-tillägget)

❖ Vi har ett par egna stilar som du kan installera i ditt 
Zotero, vilket gör att referenser och litteraturförteckning 
blir enklare enligt anvisningarna i uppsatsmanualen



Med stil som ABM
❖ En länk i Uppsatsinformationen på vår webbplats leder 

till en sida på labbenserver där du hittar Zoterostilarna:



Med stil som ABM

❖ Nu kan jag ändra dokumentinställningen och få ett 
annat utseende på referenser och litteraturförteckning.



Med stil som ABM



Redigera metadata i Zotero
❖ Oavsett om du lagt till en post manuellt eller 

automatiskt från t.ex. Libris kan du behöva redigera den.

❖ I fältet Extra, lägger jag exempelvis till texten ”Finns 
som e-tidskrift”

❖ Vilket också gör att ingen hänvisning till 
webbadress görs (om du använder ABM-stilen)

❖ Rena felaktigheter eller konstiga tillägg vilka syns när du 
tittar på litteraturförteckningen måste också korrigeras



Med stil som ABM



Exempel med uppsats



Exempel med uppsats

❖ När jag lägger till den referensen i Word blir posten inte 
så som den ska vara enligt uppsatsmanualen:

❖ Det är URL-en till diva-posten istället för som i 
exemplet i uppsatsmanualen.



Exempel med uppsats

❖ För att åstadkomma detta 
skriver vi i Extra-fältet:
❖ Masteruppsats i biblioteks- 

& informationsvetenskap, 
Uppsala universitet: Inst. för 
ABM, 2016:689

❖ Numret 689 är vårt lokala id 
(finns som Lokalt ID i diva-
visningen) men också som 
nummer på serien.



Exempel med uppsats

❖ Källposten blir nu istället:



Mera tips för att hantera Zotero

❖ Dela upp biblioteket i undermappar

❖ I ”Påvels blogg”: 

❖ http://pavel.frimix.se/tag/zotero/ 
finns en hel del ytterligare entusiastiska tips

http://pavel.frimix.se/tag/zotero/

