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Hvordan bruke EndNote i Google Docs?  

For å slippe og utarbeide manuelle henvisninger og litteraturlister går det fint å bruke EndNote i 

Google Docs. Samme metode kan også brukes i Word Online. 

Hvordan gjør du det? 

I og med at det ikke er noen kobling mellom EndNote og Google Docs/Word Online, må du sette inn 

referansene uformatert, dvs. som ren tekst. For å sette inn en eller flere referanser, markerer du 

ønsket referanse(r) i EndNote-biblioteket før du kopierer den (Windows: trykk Ctrl+C. Mac: trykk 

CMD+C). Så bytter du til Google Docs eller Word Online, setter skrivemerket på riktig sted og limer 

inn referansen ved hjelp av Ctrl+V (Windows) eller CMD+V (Mac). En uformatert referanse vil i 

tekstbehandlingsprogrammet se slik ut: 

{Tollan, 2016 #390} 

Den uformaterte referansen ovenfor innledes og avsluttes med sløyfeparenteser, også kalt krøll- 

parenteser. Inne i sløyfeparentesen finner du ellers tre elementer: Etternavn (Author) etterfulgt av 

komma, år (Year) og grindtegn (#) tett etterfulgt av et løpenummer (Record Number).  

Hvis du har et direktesitat i teksten din, blir det i bl.a. APA-stilen krevd at du i tillegg til referansen, 

oppgir sidetallet for hvor sitatet kommer fra. Hvis jeg f.eks. har brukt et sitat fra kilden ovenfor, må 

jeg føye til alfakrøll og sidetallet (@94) for at den skal bli riktig når referansen formateres:  

{Tollan, 2016 #390@94} 

Når de to eksemplene ovenfor blir formatert til f.eks. APA 7 (norsk versjon), vil henvisningene se slik 

ut: 

(Tollan, 2016) 

(Tollan, 2016, s. 94) 

For å formatere uformaterte referanser og få litteraturlista ferdig, må dokumentet åpnes i Word 

Desktop. Fra Google Docs gjør du det på følgende måte: «Fil», «Last ned som» og «Microsoft Word 

(.docx)». Fra Word Online velger du «Redigering» og «Åpne i skrivebordsprogram». 

Når dokumentet åpner seg i Word, kan du klikke på «Update Citations and Bibliography» i EndNote-

fanen. Nå vil EndNote formatere referansene i henhold til valgt visningsstil, dvs. sette inn ferdige 

henvisninger og litteraturliste bakerst i dokumentet.  

Når EndNote gjør om den uformaterte referansen til en formatert referanse med litteraturliste, vil 

EndNote forsøke å sammenligne hver referanse i dokumentet med riktig referanse i EndNote-

biblioteket. Denne sammenligningen skjer ved å kontrollere de tre elementene (Author, Year og 

Record Number) i den uformaterte referansen mot riktig referanse i EndNote-biblioteket. Hvis alle 
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elementene passer overens, vil den uformaterte referansen bli formatert i henhold til 

visningsstilen/referansestilen som er valgt. Hvis EndNote finner ut at ett av elementene ikke passer, 

vil du få opp en feilmelding. For å løse dette problemet, må du sørge for at feltene i den uformaterte 

referansen, stemmer overens med den aktuelle referansen i EndNote-biblioteket. Har du f.eks. satt 

inn referanser fra flere ulike EndNote-bibliotek, må disse være åpne for at formateringen skal finne 

sted. 

Hva må du huske på for å jobbe videre med dokumentet i Google Docs? 

Ønsker du å jobbe mer med dokumentet i Google Docs, evt. Word Online, etter å ha formatert 

referansene i Word, er det lurt å først sette EndNote-henvisningene tilbake som uformaterte 

referanser. 

I EndNote-menyen i Word for Windows klikker du på: «Convert Citations and Bibliography» og 

«Convert to Unformatted Citations». Word for Mac har samme funksjon, men menyen kan se litt 

annerledes ut. Når referansene står med sløyfeparenteser og litteraturlista er borte, er de 

uformaterte. Kopier hele teksten over til Google Docs før du fortsetter å jobbe med det. Skal du 

fortsette å jobbe i Word Online, går du nå dit og velger «Fortsett her». 

De viktigste uformatert kodene + ferdig formatert henvisning (APA): 

Tabell 1: Oversikt over de mest bruke uformaterte kodene i EndNote og hvordan resultatet blir som formaterte henvisninger 
i APA 7. 

Uformatert  Formatert 

{Berthelsen, 2009 #2}  (Berthelsen, 2009) 

{Berthelsen, 2009 #2@@author-year}  Berthelsen (2009) 

{Berthelsen, 2009 #2@@hidden}  Ingen henvisning i tekst, kun visning i 
litteraturliste 

{Berthelsen, #2}  (Berthelsen) 

{, 2009 #2}  (2009) 

{Berthelsen, 2009 #2@221}  (Berthelsen, 2009, s. 221) 

{Bergh, 2006 #1;Berthelsen, 2009 #2}  (Bergh, 2006; Berthelsen, 2009) 

 


