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Att söka efter elektroniska resurser i Vitalis 
 
I Vitalis finns det mesta av bibliotekets elektroniska bestånd. Du kan söka och läsa 
elektroniska artiklar, böcker, rapporter och avhandlingar.  

 
Så här gör du: 

• Här hittar du Vitalis: https://raa.se/vitalis 
eller via Riksantikvarieämbetets webbplats: www.raa.se under Hitta 

information/Arkiv och bibliotek/Biblioteket/Söka 

 
Inloggning för att läsa elektroniska artiklar 

• För att läsa elektroniska artiklar behöver du speciella inloggningsuppgifter. 
(Uppgifterna har inte ändrats i samband med att biblioteket har ändrat 
bibliotekssystem i december 2019.) Har du sedan tidigare tillgång till e-
resurserna loggar du in med samma inloggningsuppgifter som förut. 
 

• Saknar du inloggningsuppgifter till våra elektroniska resurser maila 
biblioteket@raa.se 
 

• När du försöker komma åt en lösenordskyddad artikel kommer följande 
inloggningsruta upp: 
 

 
 

https://raa.se/vitalis
http://www.raa.se/
mailto:biblioteket@raa.se
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• Logga in med din registrerade e-postadress eller ditt användarnamn under 
Username.  
Användarnamnet utformas så här: riks(förnamnets första bokstav) 
(efternamnet utan å,ä och ö). Exempel: riksaandersson 
 
Skriv in ditt registrerade lösenord under Password. 
 

• Det går även att logga in i OpenAthens direkt innan du börjar din sökning via 
länken på Vitalis startsida 
 

 
 
 
 
Söktips 

• Välj enkel sökning genom att skriva in dina sökord i den vita rutan eller välj 
utökad sökning. 
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• Vill du söka i bibliotekets samlingar väljer du E-resurser. Om du också vill 
söka tryckta resurser väljer du Allt. Klicka på förstoringsglaset för att välja 
sökingång. 

 
 

• De flesta elektroniska resurser är på engelska därför är det bra att använda 
engelska termer. När du har sökt och fått en träfflista har du för det mesta 
tillgång till artikeln i sin helhet. Du ser det genom att det står ”tillgänglig online” 
under  titelinformationen. 
 

 
 

 
• Vill du söka utanför bibliotekets bestånd? Gör sökningen först, klicka sedan på 

”Expandera mitt sökresultat” i till höger i resultatlistan. Då utökas antalet 
träffar. 
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• Har du fått för många träffar? I träfflistans högra meny kan du justera dina 
träffar i resultatlistan genom att filtrera träffarna på resurstyp, upphovsman, 
skapad, samling, tidskriftstitel med mera. 
 

 

Användningsvillkor 

Det är tillåtet att skriva ut enstaka artiklar för privat bruk. Det är inte tillåtet att 
exempelvis ladda ner en hel tidskrift, använda material i kommersiellt syfte och dylikt. 
Fråga gärna oss på biblioteket om du känner dig osäker på vad som gäller. 

Har du frågor? Kontakta: biblioteket@raa.se 

 


