
Hur VisAlfa används

•Skapa förutsättningar för det nya sättet att 
redovisa information

•Analysarbete och problembeskrivning

•Informationsredovisning på webben



Skapa förutsättningar för  informationsredovisningen
•Beskriva verksamhetens processer
•Definiera och placera in handlingstyperna
•Lägga in hanteringsanvisningar
•Exportera klassificeringsstrukturen

•Skapa arkivschema
•Skapa diarieplan



Analysarbete och 
problembeskrivning

•Klara ut och beskriva regelverk
•Definiera arkiveringskraven på IT-system
•Analysera processer med flera huvudmän

•Vårdkedjan
•Medborgarservice etc.



Informationsredovisning  på  webben
En gemensam beskrivning av all information

En struktur av kartor som visar
•Alla verksamhetens processer
•Alla verksamhetens handlingstyper 

(inklusive hanteringsanvisningar)
•Referenser till arkivredovisningen
•Referenser till e-arkivet

•En dokumenthanteringsplan i tabellform



Hur detaljerad ska jag vara?



Dokumenthanteringsplanen behöver 
vara både  överblickbar och detaljerad!

För att man ska kunna hitta i den 
måste den vara  överblickbar

För att kunna utarbeta den (och i 
vissa fall förstå den) måste man ha 
tillgång till detaljerna



Processbeskrivning med VisAlfa
All processbeskrivning i VisAlfa görs i projekt

Den övergripande processbeskrivningen
(på nivån Klassificeringsstruktur) görs i ett 
huvudprojekt

Detaljerade processbeskrivningar görs vid 
behov i ett antal bifogade projekt 



Processbeskrivning med VisAlfa

1 Styrande verksamheter
1.1 xxxxxx
1.2 xxxxxx
1.3 xxxxxx

2 Stödjande verksamheter
2.1 xxxxxx
2.2 xxxxxx
2.3 xxxxxx

3 Kärnverksamhet
3.1 xxxxxx
3.2 xxxxxx
3.3 xxxxxx

4 Kärnverksamhet
4.1 xxxxxx

5 Kärnverksamhet
5.1 xxxxxx
5.2 xxxxxx

Rekrytera 
personal
(detaljerad 
processbeskrivning)

Betala
Fakturor
(detaljerad processbeskrivning)

Bedriva
Skolhälsovård
(detaljerad processbeskrivning)



En förstorad arbetsyta i VisAlfa  inklistrad i ett Word-dokument 
VisAlfas arbetsyta kan visserligen utökas obegränsat, men vid exempelvis överföring 
av bilder till Word kan effekten bli att symbolerna blir för små och texten oläsbar.



Symboler och pilar
Vilka symboler och pilar behöver vi?

Normalt behöver vi endast symbolerna under flikarna Verksamhet och Figurer
samt pilarna Flöde, Styr och Använder

Måste man använda pilar och verksamhetsobjekt?
Nej. Se exempelvis http://www.visalfa.se/239

När ska jag använda vattenfallsprincipen?
Se handboken ”Att använda VisAlfa” på vårt interna Forum

Användning av symbolerna handlingsslag
och handlingstyp
Se Månadens Fokus http://www.visalfa.se/231

http://www.visalfa.se/239
http://www.visalfa.se/231
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