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Vilket referenshanteringsprogram ska jag välja?  

RefWorks, Zotero, Mendeley, EndNote Desktop, EndNote Web… Hur ska jag välja rätt?  

Med hjälp av detta dokument kan du jämföra de olika programmen och få hjälp att välja det som passar dig bäst. 

 

Fundera först på följande: 

 

Tänker du arbeta på Linköpings universitetsbiblioteks publika datorer i första hand?  

 

I så fall fungerar bara RefWorks (eller EndNote Web, med vissa begränsningar.) 

 

Tänker du arbeta med programmet på en tjänstedator eller din egen privata dator? 

 

Då fungerar alla programmen, för mer detaljer se jämförelsen längre ner i dokumentet.  

 

 EndNote Desktop kostar pengar och måste installeras på varje dator man tänkt arbeta på. 

 De webbaserade programmen RefWorks, EndNote Web  och Zotero kan användas på alla datorer med internetuppkoppling. 

 Zotero är endast kompatibelt med webbläsaren Firefox, än så länge.  

 

Vilket program arbetar dina kollegor med? 

För att kunna samarbeta om dokument, dela med sig av referenser och hjälpa varandra vid problem kan det vara bra att välja det program som dina 

kollegor jobbar med. 
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 RefWorks Zotero Mendeley EndNote Desktop EndNote Web 
 

Kostnad Fritt tillgängligt för 
studenter/anställd
a vid LiU 

Gratis Gratis LiU har avtal för 
anställda: 1300:-
/installation, kontakta 
din it-tekniker. 
(Normalpris via 
svenska 
återförsäljaren: 2500:-
/per installation (900:- 
för studenter)  
 

Fritt tillgängligt för 
studenter/anställda 
vid LiU. Främst tänkt 
att ha tillsammans 
med EndNote Desktop, 
men kan användas 
separat. 

Operativsystem Windows, Mac 
 

Windows, Mac, Linux, 
etc. 
 

Windows, Mac, Linux Windows, Mac Windows, Mac 

Webbläsare Internet explorer, 
Firefox, Safari, 
Google Chrome 
 

Enbart Firefox, än så 
länge 

Ej relevant Ej relevant Internet explorer, 
Firefox, Safari 

Arbeta med 
ordbehandlingsprogra
m (t.ex. för att skapa 
referenslistor och 
citeringar i texten) 

Ja 
Write’N’Cite 
Microsoft office 
 
One line/cite view 
Microsoft Office 
Open office 
Google docs 
Övriga 
ordbehandlare 
som kan spara i 
rtf-format. 

Ja 
Word processor plugin 
Microsoft Office 
Open office 
 
Drag and drop 
bibliography 
Skapa referenslista 
genom klipp och 
klistra-metoden i alla 
ordbehandlingsprogra
m. 

Ja 
Word plugin 
Microsoft Word 
Open office 
 
Copy and paste 
Skapa referenslista 
genom klipp och 
klistra-metoden i alla 
ordbehandlingsprogra
m. 

Ja 
Cite while you write 
Microsoft Word 
Open office 
Pages 
Mathematica 
 
Format paper  
Fungerar i alla 
ordbehandlingsprogra
m som kan spara i rtf-
format. 

Ja 
Cite while you write 
Microsoft Word 
 
 
Format paper  
Fungerar i alla 
ordbehandlingsprogra
m som kan spara i rtf-
format. 
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 RefWorks 
 

Zotero Mendeley EndNote Desktop EndNote web 

Möjlighet att relativt 
enkelt redigera 
referensstilar (Output 
styles) till önskat 
utseende  

Ja Nej Nej Ja Nej 

Undervisning och 
support via Linköpings 
UB 

Undervisning och 
support 

Support För support hänvisas 
till 
www.mendeley.com 

Undervisning och 
support 

Support 

 
Avancerat 
 

     
 

Möjlighet att bifoga 
pdf-filer från den egna 
datorn manuellt till 
referenser 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Möjlighet att anteckna 
och göra bokmärken i 
bifogade pdf-filer 

Nej Nej Ja Ja, i version X5 Nej 

Söka och automatiskt 
bifoga fulltextartiklar 
till referenser i 
programmet 
 

Nej Nej Nej Ja, i version X2-X5 
(Find full text) 

Nej 

Skapa referenser i 
programmet genom 
att importera PDF-filer 
från den egna datorn 

Nej Nej Ja Ja, i version X4-X5 
 

Nej 

Importera referenser 
via ISBN, DOI, PMID 

Nej Ja Ja Nej Nej 

 


