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EndNote 20  
Bygg ditt eget referensbibliotek 

 

Vad är EndNote? 
 
EndNote är ett referenshanteringsprogram: 
 

• där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe 
 

• som underlättar sortering och hantering av referenser då du exempelvis kan skapa 
olika grupper av referenser, undvika dubbletter etc. 

 

• som underlättar arbetet med citeringar och referenslistor i Word eftersom du kan 
infoga referenser från EndNote direkt in i Word och anpassa referensernas 
utformning efter specifika referensmallar eller tidskrifters krav 
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1. Installera EndNote på din dator 

Du som arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 
eller Södersjukhuset kan få EndNote på din arbetsdator och privata dator.  

 
Installera EndNote på din arbetsdator 
Danderyds sjukhus, IT-support 556 00 
Karolinska Universitetssjukhuset, IT-support 77777 
Södersjukhuset, Servicedesk 613 00 
 

Installera EndNote på din privata dator (PC/Mac) 
Kontakta biblioteket på ditt sjukhus för att få en installationsfil.  
 

Danderyds sjukhus 

biblioteket.ds@ 

regionstockholm.se 

08-123 557 72  

 

Karolinska Universitetssjukhuset 

biblioteket.karolinska@regionstockholm.se 

Huddinge: 08-585 800 65 

Solna: 08-517 741 32 

Södersjukhuset 

biblioteket.sodersjukhuset@ 

regionstockholm.se 

08-123 616 42  
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2. Skapa ett EndNote-bibliotek 
 

• Öppna EndNote genom att gå till startmenyn och klicka på EndNote. 
 

• Första gången du öppnar EndNote, välj Create New Library för att skapa ett nytt 
bibliotek.  

 

• Namnge biblioteket. Observera att du ska spara det på hårddisken i en mapp 
som inte synkroniseras mot en server. Biblioteket du jobbar med får inte 
ligga i en molntjänst eller på ett usb-minne. Där kan du dock spara en 
säkerhetskopia. 

 

• Biblioteket består av en fil (.enl) och en mapp (.Data). Förvalda namn är My EndNote 
Library.enl och My EndNote Library.data som man förstås kan ändra, det viktiga är 
då att filen och mappen har samma namn. 

3. Sök i PubMed och importera referenserna till EndNote 
 

 

1. Gå till PubMed 

Skriv in dina sökord 

och klicka på Search 

2. Bocka för de referenser 

du vill flytta till ditt 

EndNote-bibliotek 

 

3. Välj: Send to,  

Citation manager 
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4. Välj: Create File. 

Öppna filen och referenserna du valt 

åker in i EndNote 
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4. Sök i Cinahl, Amed eller PsycInfo och importera till EndNote 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelklicka på filen och den 

ska åka in i EndNote 

Välj Direct Export i RIS-format   

och klicka på Spara 

 

Välj Exportera 

 

Sök som vanligt och klicka på den 

referens du vill spara till EndNote 
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5. Importera referenser till böcker och rapporter via Libris 
 

Gå till: libris.kb.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sök efter en bok eller rapport 

Klicka på titeln 

Välj SKAPA REFERENS  

 

Ändra format till .RIS 

Välj Spara som fil  

 

Dubbelklicka på filen och den 

ska åka in i EndNote 
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6. Skriv in referenser manuellt 
 

 

 

 

 

Klicka på References  

Välj New Reference 

Välj först vilken typ av 

referens det är, i det här 

fallet Web page 
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• Vilka fält som ska fyllas i beror på vilken citeringsstil du kommer att använda, t ex 
Vancouver (numrerad referenslista) eller APA 7th (alfabetisk referenslista). 

• I Authorfältet är det viktigt att alltid avsluta namnet med ett komma om det inte är ett 

personnamn. Det är för att det ska se rätt ut i referensen i Word. 

• På Karolinska Institutets biblioteks hemsida finns instruktioner om hur referenser 
ska se ut. Klicka på länken, sedan kan du välja Vancouver eller Apa: 

https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser 

 

Vancouver. 

Author: 1177 Vårdguiden, 

Year: 2019 

Title: Diabetes typ 2 

Publisher: 1177 Vårdguiden 

Last Update Date: 2019-11-28 

Year Cited: 2020 

Date Cited: November 26, eller enligt det sätt man ska skriva datum för sitt arbete 

URL: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/ 

 

Apa 7th 

Där fyller man i samma fält som i Vancouver utom Year Cited och Date Cited.  

Istället fyller man i både år och datum i Access Date fältet: 

Access Date: 2020 November 26, eller enligt det sätt man ska skriva datum för sitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/
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7. Sortera referenser i grupper 
 

En referens kan tillhöra flera grupper. Referenser som raderas från en grupp ligger 

fortfarande kvar i All References. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högerklicka på My Groups 

Välj Create Group Set och ge det ett namn 

Högerklicka sedan på det Group Set du 

namngett och klicka på Create Group 

Ge gruppen ett namn 

Sedan kan du dra referenser från All 

References till valfri grupp. 
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8. Sök upp och ta bort dubbletter i ditt EndNote-bibliotek 
Det är mycket viktigt att du tar bort alla dubbletter innan du lägger in citeringar 

och referenser i ditt worddokument. 

Du kan ställa in vilka parametrar du vill ha för att urskilja dubbletter. Klicka på 

Edit>Preferences>Duplicates. Sedan kan du välja, tex är DOI-nummer bra att använda. 

 

 

Öppna menyn Library 

Välj Find Duplicates 
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Om du har många dubbletter kan du använda en annan metod genom att klicka på 

cancelknappen i övre högra hörnet. Då får du upp bilden nedan. Dubbletterna med det högre 

numret blir markerade och du kan trycka på Delete så hamnar de i Trash.  

 

 

EndNote visar nu de referenser 

som är dubbletter. Välj vilken du 

vill spara, oftast sparar man den 

med lägst nummer, genom att 

klicka på: Keep This Record 

Den andra referensen hamnar i 

papperskorgen (Trash) i 

vänstermenyn. 

Du kan tömma papperskorgen 

genom att högerklicka på Trash 

och välja Empty Trash 
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9. Bifoga PDF-artiklar till referenserna i EndNote 
Du kan bifoga artiklar till ditt EndNote-bibliotek på två olika sätt: 

a. Lägg till en PDF-fil från din dator till ditt EndNote-bibliotek 

 

b. EndNote söker efter PDF-artiklar på nätet 
Om du vill ha träff på de tidskrifter vi prenumererar på, så fungerar det bara om du sitter på regionens nätverk. 

 

Markera några referenser, 

högerklicka och välj 

Find Full Text 

Markera 

referensen och 

klicka på 

Attach File. 

Leta reda på 

PDF-filen och 

klicka på Öppna. 
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10. Göra kommentarer och highlighta text i PDF:en 
 

 

 

11. Infoga citeringar och referenslista i ett Word-dokument 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Word klickar du på fliken 

EndNote20.  

Börja med att välja mall/stil 

för referenserna, 

t ex Vancouver, APA  

eller en specifik tidskriftsstil. 

Om du öppnar PDF:en kan 

du göra kommentarer och 

highlighta text.  
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Skriv din text som vanligt i Word. 

Ställ markören i texten där du vill 

infoga en citering. 

Öppna ditt EndNote-bibliotek  

Markera de referenser du vill 

infoga. 
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Klicka på Insert Citation under 

förstoringsglaset och sedan på 

Insert Selected Citation(s) 

Citeringen hamnar i texten där 

du satt markören och 

referenslistan skapas längst ner 

i dokumentet. 

Du kan enkelt byta 

stil för 

referenserna och 

citeringarna i 

rullgardinsmenyn 

Style 
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12. Oformaterat läge 
 
 

 
 

Klicka på Convert Citations and Bibliography> Convert to Unformatted Citations. Då 
försvinner referenslistan och referenserna skrivs i fågelvingeparentes med förste författare, 
år och referensens nummer i EndNote-biblioteket. Det är en fördel att arbeta i det läget om 
man har ett stort dokument. 

• Det är mindre risk att EndNote och Word gör fel när man klipper och klistrar och 
flyttar text mycket. 

• Word behöver inte uppdatera lika mycket när man tex lägger till nya citeringar. 

• Om du använder en nummerstil som Vancouver så ser du i texten vilken citering det 
är, då förste författarens efternamn, året och numret som referensen fått i ditt 
EndNote-bibliotek visas. 

13. Viktigt att tänka på när du ska skicka iväg din text! 
 

Om du exempelvis ska skicka in en artikel till ett tidskriftsförlag eller en tryckare, eller låta 

kollegor och handledare granska din text, måste du göra en kopia av din text där du inte 

längre har några inbäddade EndNote-koder i texten, d v s ingen förbindelse till EndNote. 
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Klicka på Convert Citations and Bibliography. Välj Convert to Plain Text. Svara OK 
på meddelandet. Nu skapas en kopia av texten som inte har kvar någon koppling till 
EndNote. Spara kopian, du väljer själv var. Kopian kan du skicka till en tidskrift, tryckare 
eller handledare om de vill ha ett dokument som är helt frikopplat från EndNote. 

OBS! Ha alltid kvar din ursprungliga text så att du lätt kan göra ändringar i referenserna 
med hjälp av EndNote. 

14. Skapa en säkerhetskopia av ditt EndNote-bibliotek 
 

 

 

Frågor?  

Biblioteket på ditt sjukhus håller kurser och ger support i EndNote.  

Danderyds sjukhus 

biblioteket.ds@ 

regionstockholm.se 

08-123 557 72  

 

Karolinska Universitetssjukhuset 

biblioteket.karolinska@regionstockholm.se 

Huddinge: 08-585 800 65 

Solna: 08-517 741 32 

Södersjukhuset 

biblioteket.sodersjukhuset@ 

regionstockholm.se 

08-123 616 42  

 

Klicka på File och sedan Compress Library (enlx). Då 
skapas en komprimerad fil av ditt EndNote-
bibliotek. Den bör du lägga på en annan fysisk enhet 
än din dator. Den får ligga i en molntjänst eller på ett 
usb-minne. Du tar en ny Compressed Library när du 
vill göra en uppdaterad säkerhetskopia. Då väljer du 
bara ersätt den gamla när du får frågan. Om du 
dubbelklickar på den filen kommer ditt bibliotek 
upp, både .enl-filen och .Data-mappen, och ditt 
komprimerade bibliotek i form av .enlx-filen ligger 
kvar. 
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