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 Spara referenser från olika databaser och 

bibliotekskataloger 

 Dela och annotera referenser med kollegor

 Med verktyget Write-N-Cite eller RefWorks Citation 

Manager (Word 2016, ej ÅA-Win 7) smidigt föra in 

källhänvisningar och skapa källförteckningar enligt olika 

källhänvisningsstilar, t.ex. Harvard och APA

RefWorks låter dig...
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 Gå till refworks.proquest.com Create Account

 Använd din ÅA-e-postadress, men ge ett annat lösenord!

Skapa ett konto
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 Importera referenser när du är i ditt RefWorks-konto...

 Från motsvarande tjänster som Mendeley eller gamla 

RefWorks

 Från ett antal inbyggda databaser som Pubmed

 Ladda upp en artikel i pdf-format varpå RefWorks kan 

återvinna referenser från dokumentet

 För in skriv referensen manuellt

Importera referenser
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 Exportera referenser till ditt RefWorks-konto...

 -

-funktioner

 RefWorks

 Vilken funktion ska du använda?

 Pröva dig fram funktionerna fungerar olika bra beroende på 

databasen/webbplatsen! De dedikerade funktionerna är ofta 

tillförlitligare.

Exportera/spara 
referenser
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 Fungerar med PubMed och olika 

universitetsbibliotekskataloger

Importera referenser i 
RefWorks
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Exportera referenser 
från Alma eller Tritonia
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Exportera referenser 
från Alma eller Tritonia
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 Obs! Skandinaviska tecken och eventuella specialtecken 

följer inte med när man använder den dedikerade 

exporteringen. (Oktober 2016)

 Med Safe to RefWorks-funktionen följer skandinaviska 

tecken med (men referensens uppgifter kan i övrigt vara 

mindre detaljerade)

Exportera referenser 
från Alma eller Tritonia
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 -

 Gå till databasens/tidskriftens eget gränssnitt och 

exportera referensen

Exportera referenser 
från Alma eller Tritonia
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Exempel:
Web of Science
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Exempel: ScienceDirect
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 -format

Exempel: SciFinder
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 Importera den exporterade ris-filen i RefWorks

Exempel: SciFinder
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 Välj RefWorks som förvald exportör 

Google Scholar
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Google Scholar
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Google Scholar

17



 RefWorks

RefWorks-konto

Save to RefWorks
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 RefWorks -bokmärket kan användas på olika 

webbplatser (databaser, vanliga webbsidor o.s.v.)

Save to RefWorks
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 Obs! Ibland är de bibliografiska uppgifterna som fås med 

RefWorks

 Fullständigare eller helt kompletta uppgifter fås oftare 

med databasens egen exporteringsfunktion

Save to RefWorks

20



 Create Reference Manually

 Börja skriva titeln och låt RefWorks gissa referensen du 

vill föra in

Föra in en referens 
manuellt
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 Upload Document

 Ladda upp en artikel i pdf-format och låt RefWorks

återvinna referenserna från dokumentet

 Funktionen fungerar inte alltid - komplettera uppgifterna 

vid behov

Ladda upp en artikel 
(fulltext-pdf)
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 Share

Share settings

Dela referenser med 
kollegor
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 Beroende på dina inställningar kan dina kollegor 

annotera, kommentera och radera 

referenserna/dokumenten du delat

 Kollegorna kan bidra med egna referenser/dokuemnt

 Enbart den som skapat den delade mappen kan använda 

referenserna i Write-N-Cite/Citation Manager. Övriga 

måste kopiera referenserna till en egen mapp i RefWorks

innan de kan använda dem med hänvisningsverktygen.

Dela referenser med 
kollegor
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 Write-N-Cite (Word) Ladda ner från ditt RF-konto

 RefWorks Citation Manager (Word 2016) Lägg till i Office 

Store i Word  (Insert  Store)

 RefWorks Add-On (Google Docs)

 RefWorks Quick Cite (manuellt för t.ex. Open/Libre

Office)

Hänvisningsverktyg
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Write-N-Cite
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Write-N-Cite

Make Footnote
Hänvisningen som 

fotnot

Suffix
För t.ex. 

sidnummer

+
Fler referenser i 

samma 
hänvisning
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 Sync My Database

till ditt konto medan du använder Write-N-Cite

 Redigera en insatt källhänvisning = dubbelklicka på den

 Redigera källföreteckningen = dubbelklicka och välj 

Click here to unlock

görs genom att välja en annan källhänvisningsstil eller 

genom att redigera källhänvisningsstilen i ditt RefWorks-

konto.

Write-N-Cite
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Redigera en 
källhänvisningsstil
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Redigera en 
källhänvisningsstil

Bibliography
Ändringar i 

källförteckningen

Citations
Ändringar i 

källhänvisningar

Footnotes
Ändringar i 

fotnoter
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 Reference type

inställningar för olika referenstyper

 Generic

som inte specificeras

 Om du vill använda en 

källhänvisningsstil med fotnoter, 

använd t.ex. Oxford eller en annan stil 

som har både fotnoter (footnotes) och 

källförteckning (bibliography). 

Redigera en 
källhänvisningsstil
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 Du kan föra till fotnoter till en stil som saknar fotnoter, 

t.ex. Harvard. Skapa (åtminstone) referenstypen 

Generic Footnotes Include

references in bibliography Footnotes

Redigera en 
källhänvisningsstil
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RefWorks Citation 
Manager
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 http://proquest.libguides.com/newrefworks

 https://www.youtube.com/user/ProQuestRefWorks/videos

Tips
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