
Zotero 
Att använda sig av ett referenshanteringsprogram sparar mycket tid genom att göra det enklare att 
hålla reda på och skriva referenser. Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som kan 
användas för att spara ner och organisera referenser som sedan kan infogas direkt i ditt arbete. 
Programmet innehåller en rad olika referensstilar att välja bland och hjälper dig också att 
sammanställa dina referenser i en källförteckning. 

Installera Zotero (+ meny) 
För att komma igång behöver du först gå till Zoteros webbplats zotero.org. 

Klicka på ikonen Download för att komma vidare till nedladdningssidan. Börja med att ladda ner 
själva referenshanteringsprogrammet för Windows, macOS eller Linux. En koppling mellan 
programmet och ditt ordbehandlingsprogram kommer att följa med automatiskt. Ladda därefter ner 
webbläsartillägget Zotero Connector för önskad webbläsare. Tillägget finns tillgängligt för Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge och Safari. 

När installationen är klar kan du öppna Zotero via en ikon på skrivbordet. 

Om du använder dig av en svensk version av webbläsaren installeras automatiskt den svenska 
versionen av Zotero. 

Film där du ser hur du laddar ner Zotero och skapar ett konto 

Måste jag skapa ett Zotero-konto? 
Du behöver inte skapa ett konto i Zotero för att använda grundutbudet som att infoga referenser i 
ett dokument eller skapa litteraturförteckningar. Men för att få tillgång till samtliga funktioner i 
Zotero, som delning av ditt Zoterobibliotek och synkronisering, måste du skapa ett konto i Zotero. Då 
kan du sedan skapa och dela ditt referensbibliotek med andra. 

Tänk på att du är ansvarig för att inte konfidentiella dokument eller sekretessbelagda dokument 
laddas upp till Zoteros molntjänst. 

Skapa ett konto eller logga in på Zotero.org 

Zotero och dina personuppgifter 
Tänk på att om du skapar ett Zoterokonto så kommer de personuppgifter du anger att behandlas 
enligt lagstiftning i USA och inte enligt GDPR. 

Här kan du läsa om vilka personuppgifter Zotero samlar in och hur de behandlar dem 

Lägga till referenser i Zotero 
Det finns olika sätt att lägga till referenser i Zotero och oavsett vilken metod du väljer måste du 
kontrollera att all nödvändig information finns med. Du kan ibland behöva lägga till eller ändra 
information i de olika fälten. 

Importera referenser från din webbläsare 
Tillägget Zotero Connector skapar en koppling mellan programmet Zotero och webbläsaren. När du 
har installerat tillägget syns det en Zotero-ikon intill adressfältet. Ikonen skiftar i utseende beroende 
på vilken typ av källa som finns på den webbplats du befinner dig på. 

När du sökt fram den eller de referenser du vill spara klickar du på ikonen bredvid adressfältet för att 
importera dessa till ditt Zotero-bibliotek. 

https://www.zotero.org/
https://play.hig.se/media/t/0_4jz8rlmz
https://www.zotero.org/user/login/
https://www.zotero.org/support/privacy#data_we_collect


Olika sätt att skapa referenser i Zotero 
Om du har tillgång till materialets DOI, PMID eller ISBN-nummer kan du skapa en referens genom att 
klicka på trollstaven i Zoteros meny och därefter mata in numret. 

Om du vill lägga till en referens till en PDF-fil som du har sparat på din dator gör du det enklast 
genom att installera ett tillägg i programmet. Gå till Redigera i Zotero och välj därefter Inställningar. 
Under Sök klickar du på PDF-indexering. Därefter kan du dra och släppa din PDF i Zoteros 
mittenspalt. Högerklicka sedan och välj Läs metadata för PDF. Denna metod kräver ofta att du 
manuellt korrigerar referensen. 

Skapa en referens manuellt 
Du kan också skapa referenser manuellt genom att klicka på plus-tecknet i Zoteros meny och därefter 
välja vilken typ av material du vill skapa en referens för. Fyll sedan i alla uppgifter. 

Zotero i Word  
Zotero fungerar med ordbehandlingsprogrammen Microsoft Word och LibreOffice. I webbläsarna 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge och Safari fungerar Zotero även med Google Docs. 
Första gången du använder Zotero i Google Docs måste du genomföra en autentisering för att ge 
Zotero åtkomst till ditt Google-konto. 

Infoga referenser i Word   
För att använda Zotero-tillägget i Word måste du ha Zotero-programmet öppet på datorn. Gå in på 
fliken Zotero i menyfältet i Word. Ställ markören på det ställe i ditt dokument där du vill infoga 
referensen och klicka på Add/Edit Citation. Välj vilket språk och referensstil du vill använda. Notera 
att vissa stilar endast finns tillgängliga på engelska. 

På Zotero Style Repository kan du hämta hem flera referensstilar till Zotero 

I den röda Zotero-rutan som dyker upp kan du söka efter referenser på exempelvis titel eller 
författare. Du kan också klicka på Z och välja Klassisk vy och därigenom bläddra bland dina 
referenser. Markera referensen du vill infoga i listan och klicka sedan på OK. 

Redigera referenser 
Om du vill redigera en referens som du infogat ställer du markören i referensen som då blir 
gråmarkerad. Klicka sedan på Add/Edit Citation i Zotero-filken. Du kan då lägga till ytterligare källor 
eller redigera den du redan infogat. Du kan också beroende på referensstil lägga till sidhänvisningar. 
Om du flyttar text i dokumentet uppdateras referenser och källförteckningen automatiskt.  

Skapa en källförteckning 
När du infogat alla referenser som du vill använda ställer du markören på slutet av ditt dokument och 
klickar på Add/Edit Bibliography. Genom att klicka på Document Preferences i samma meny kan du 
byta referensstil på både dina referenser i texten och källförteckningen. 

Ta bort kopplingen till Zotero 
När du är klar med ditt arbete och ska lämna in det kan du vilja ta bort kopplingen till Zotero i 
dokumentet. Skapa för säkerhetsskull en kopia av dokumentet först. Klicka sedan på Unlink Citations 
i Zotero-fliken. 

Behåll originalversionen av arbetet med kopplingen till Zotero om du sedan behöver ändra något i 
referenserna.  

 

https://www.zotero.org/styles
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