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Inledning 
 
Vis Alfa dokplan för verksamhetsanalys och processkartläggning 
VisAlfa är en programvara som tagits fram för verksa,hetsanalys och processkartläggning. 
Det lämpar sig väl för arbete i grupp. En dator, en projektor och gruppen ser hela tiden 
resultatet växa fram på duken. Det är lätt att få fram resultat. Dessutom tar man enkelt fram ett 
fullödigt illustrationsmaterial för exempelvis föredragning. Efter mötet får deltagarna 
resultatet direkt med sig hem. 
 
Man kan även sprida ut arbetet så att varje medarbetare arbetar med sina processer. När sen 
alla är färdiga så kan man importera delplanerna in i den gemensamma planen.  
 
En processbaserad dokumenthanteringsplan 
I VisAlfa Dokplan beskrivs och synliggörs verksamhetens olika flöden (processer) och 
arbetsmoment (aktiviteter). Resultatet blir en processkarta. Till denna karta kopplas de 
handlingar som uppstår i respektive process. Handlingarna beskrivs på två nivåer; 
Handlingsslag som är en övergripande beskrivning och handlingstyp som är en 
detaljbeskrivning av handlingen. 
 
Handlingarna förses direkt på plats med anvisningar beträffande gallring, förvaringsplats, 
sekretess, ansvar och registrering. Där finns också ett anmärkningsfält och en möjlighet att 
markera eventuelle handlingstyper som ska uppmärksammas särskilt, t ex vid sekretess. 
 
När planen är fastställd läggs den upp grafiskt på intranätet. Varje handlingstyp presenteras 
med gällande anvisningar såsom gallring, förvaringsplats, ansvar etc. 
 
Menyer och funktioner 
Menyerna i VisAlfa ser ut som i de flesta Windows-applikationer du sett tidigare. Du kan 
även använda många av Windows snabbfunktioner när du arbetar i programmet. Vissa av 
funktionerna är dock specialanpassade för VisAlfa. 
 
Hjälpmedel och kontakter 
Det är många andra myndigheter i Sverige som arbetar i VisAlfa. För att kunna hjälpas åt har 
leverantören skapat Kunskapsbanken på sin hemsida. Där läggs mer eller mindre färdiga 
projekt ut för kommentarer eller fri användning/kopiering. På hemsidan hittar du även aktuell 
information om utbildningar och månadens fokus där aktuella frågor belyses mer ingående. 
 
http://www.visalfa.se/ 
 
VisAlfa på Facebook 
Via Facebook kan du hålla kontakt med andra VisAlfa användare och ställa frågor till 
leverantören. 
 
http://www.facebook.com/pages/VisAlfa/102466226461406 
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Öppna/skapa ett projekt 
 
Allt arbete i VisAlfa sker i så kallade projekt. Ett projekt är samlat i en projektmapp och 
består av en projektfil (med suffixet .vis) och tre underkataloger med namnen content, images 
och sidenotes. De innehåller bilagda filer, bilder och sidotexter. 
 
Projektfilen är den du arbetar i och den har vanligen samma namn som projektmappen 
(projektnamnet). 
 
Att starta ett nytt projekt 
Klicka på VisAlfa-ikonen på skrivbordet. Då visas följande bild: 
 

 
När du öppnar programmet får du välja om du vill skapa 
ett nytt projekt eller öppna ett befintligt.  
 
Klickar du på ”Öppna projekt” så föreslår programmet ditt 
senast använda projekt. 
 
 
 
 
 
Klickar du istället på ”Nytt projekt” så får du namnge ditt 
projekt och fylla i ett antal uppgifter. Använd ”Bläddra” 
för att välja var du vill spara ditt projekt. 
 
 
 

Du startar projektet genom att klicka på ”OK”. Nu har det skapats en mapp med ditt valda 
projektnamn. 

När du nästa gång öppnar din mapp ser du att tre underkataloger skapats; images för att lagra 
bilder, sidenotes för att lagra sidotester till projektets diagram och content för övriga filer som 
ska ingå i projektet. 

 

Här ligger också själva projektet. Dubbelklicka på 
ikonen med projektnamnet för att öppna ditt projekt på 
nytt
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Arbetsytor 
 
 

 
 
 
I ett nystartat projekt visas två av de tre arbetsytor som ingår i projektet. 
 
Verktyg. I arbetsytan för Verktyg finns två flikar: 

 Navigator – visar var i projektet du befinner dig 
 Palett – här hämtar du de symboler och figurer du behöver använda 

 
Dokument. Den största delen av skärmen utgörs av arbetsytan för Dokument, den plats där 
processkartan ska ritas. Dit hämtas symboler från paletten som sedan sammanlänkas med 
hjälp av pilar. 
 
Sidotext. Det tredje området, som kallas sidotext, är dolt vid starten och kan tas fram under 
Visa-menyn eller med kortkommandot ctrl+E. I arbetsytan för sidotext kan du skriva in 
kommentarer till processkartorna. 
 
Meny vid högerklick på den tomma arbetsytan 

Om du högerklickar på den tomma arbetsytan kommer följande meny upp: 

 

 Markera allt – markerar alla objekt i det aktuella diagrammet 
 Klistra in – klistrar in dt som tidigare kopierats eller klippts ut. Alla underdiagram tas 

med. 
 Klistra in utan underdiagram – klistrar in enbart den översta nivån. 
 Ändra bakgrundsfärg – visar en palett där du kan välja ny bakgrundsfärg för det 

aktuella dokumentet. 
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Menyer 
 
Arkiv 

 
 

 
 
 
Arkiv-menyn används för att öppna och spara dina projekt och för att avsluta programmet.  
 
Du kan också använda ”spara”-symbolen (disketten). Glöm inte att spara ditt projekt med 
jämna mellanrum när du arbetar! 
 
Spara kopia som används när du vill spara hela projektet på en nya angiven plats. 
 
Redigera 
 

 
 
Under ”Redigera” hittar du de funktioner du behöver för att kunna klippa, klistra och kopiera. 
Du kan ofta även använda samma ”snabbkommandon” som i Word. 
 
Med kommandot ”Kopiera diagram som bild” kopieras det dokument du har på arbetsytan för 
att sedan kunna klistras in i ett annat valfritt program (Word, Power Point etc.) 

Kommandot ”Klistra in” klistrar in en kopierad eller urklippt symbol med samtliga 
underdiagram. Detta för att du ska kunna flytta en komplett process (med alla underprocesser 
och aktiviteter) till en annan plats i projektet eller till ett annat projekt. 
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Visa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under ”Visa” styr du hur dina processkartor ska presenteras och vilken information som ska 
synas på skärmen. 
 

 Sidotext – visar respektive döljer området Sidotext. 
 Verktyg - visar respektive döljer området Verktyg. 
 Helskärm – visar diagrammet i helskärm (döljer Sidotext och Verktyg) 
 Presentationsläge – Visar diagrammet i helskärm (hela projektet) 

 
Objekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Objekt” använder du när du vill förändra storlekar på symboler, flytta symboler eller låsa 
vissa objekt för redigering. Du kan också få fram statistik över hur många symboler som ingår 
i ditt projekt. 
 

 Storlek – gör att flera objekt får samma storlek 
o Min bredd – ger alla objekt samma bredd som det minsta 
o Max höjd – ger alla objekt samma höjd som set största 
o Håll proportioner – behåller proportionerna (rekommenderas) 

 Flytta – visar hur du kan finjustera platsen för objektet med hjälp av piltangenterna 
 Antal objekt – ger statistik för det aktuella projektet 
 Lås objekt – låser fast objektet på arbetsytan så att det inte kan flyttas 
 Lås upp objekt – gör ett låst objekt flyttbart igen 
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Verktyg 
 

 
 
 
 
 
 

 
”Verktyg” används vid import och export av projekt. Du kan exportera i olika format 
beroende på hur projektet ska visas. Här kan du också spara ner de projekt du kan vill 
använda som mallar under ditt fortsatta arbete. Genom att spara en mall slipper du att rita 
samma sak flera gånger och kan istället återanvända bra processkartor. 
 

 Importera – importerar ett VisAlfa-projekt till den plats du står i strukturen 
 Exportera – du har fyra exportmöjligheter: 

o Till Png Katalog – projektet läggs i form av bilder i en katalog 
o Till Rich Text Format – projektet läggs ut i en fil för att läsas i Word. OBS! 

Funktionen är resurskrävande. 
o Till Webbsida – det kompletta projektet läggs ut i htlm-format i en egen mapp. 

Vissa funktioner kan väljas bort. 
o Till VisAlfa-projekt – skapar ett nytt projekt innehållande det dokument där du 

står plus de underliggande dokumenten. 
o Mallar – för at spara tid kan man använda i förväg uppritade mallar- Dels finns 

det mallar som automatiskt medföljer installationen, dels kan man komponera 
egna mallar. 

o Automatiska rubriker – när du skapar ett underliggande dokument genom att 
dubbelklicka på processymbolen får det nya dokumentet automatiskt 
processens namn. 
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Symboler 
 
Ett antal symboler används för att ange företeelser som verksamhetsområden, processer, 
aktiviteter, handlingsslag och handlingstyper. Symbolerna hittar du i verktygsfältet till 
vänster.  
 
Vilka symboler du ska använda hittar du under rubriken ”Symbolförklaring” i slutet av häftet. 
 
Hämta upp symboler 
För muspekaren över symbolen under ”Palett” för att se dess benämning. Klicka på den 
symbol du vill använda, och dra ut den med muspekaren in i arbetsfältet (drag and dropp).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Markera symboler 
Ställ dig på symbolen och vänsterklicka. Då får symbolen en markering i form av blå eller 
turkosa kvadrater i hörnen. Nu kan du påverka symbolen på olika sätt. Genom att dra i ena 
hörnet kan du förändra symbolens storlek. 

 
 
För att markera flera symboler samtidigt, håll ner shift-tangenten och klicka på de symboler 
som ska markeras. Du kan även hålla ner vänster musknapp och dra markeringsrutan över de 
symboler du vill markera. 
 
Flytta symboler 
Markera symbolen/symbolerna du vill flytta och dra dem dit du vill ha dem. Vill du flytta 
många symboler samtidigt - håll ner vänster musknapp och för markeringsrutan över de 
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symboler du vill markera. Ställ dig på en av symbolerna med turkos markering och dra alla 
symboler it du vill ha dem. De markerade symbolerna behåller sin inbördes ordning under 
flyttningen. 
Omforma symboler 
Högerklicka på symbolen och välj ”Omforma” i menyn. Symbolen kan nu omformas fritt 
genom att dra i de små kvadraterna. När du är färdig klickar du på arbetsytan och markeringen 
försvinner.  
 

 
 
Ändra text på symboler 
Högerklicka på symbolen och välj ”Ändra text”. Här kan du ändra storlek och teckensnitt. 
 

 
 
Du kan även använda F2-tangenten vid textändring, men då kan du inte förändra storlek och 
typsnitt. 
 
Välja textposition 
Du kan välja var symbolens namn ska placeras genom att högerklicka på symbolen och klicka 
på ”Välj textposition”. Du får upp en dialogruta med fem alternativ. Markera den su tycker 
passar bäst. 
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Symbolens nivå 
Du kan bestämma vilken nivå symbolen ska ligga på genom att högerklicka och använda 
”Flytta längst fram” och ”Skicka längs bak”. 
 
Kopiera/klippa ut symboler 
Du kan kopiera symboler i arbetsfältet genom att högerklicka på symbolen och välja ”Klippa 
ut”, ”Kopiera” och ”Klistra in”, eller genom att markera symbolen och använda 
snabbkommando ”ctrl+x”, ”ctrl+c” och ”ctrl+v”. 
 
Om du kopierar en symbol med underrubriker kommer även underrubrikerna att följa med. 
Om du inte vill använda underrubrikerna så klistrar du in med hjälp av ”Klistra in utan 
underdiagram” i Redigera-menyn. 
 
Arrangera symboler 
 

 
 
För att justera symbolernas inbördes positioner markerar du dem och klickar på ”Arrangera”-
symbolen i den andra menyraden. Välj sedan alternativ ur rullgardinsmenyn. 
 
Lägga in text och kommentarer 
Texter och kommentarer kan skrivas in på två olika sätt: 

 Hämta en textbox från paletten ”Figurer” – när du dubbelklickar på den får du upp 
textredigeraren där du kan skriva in din text. Du kan ändra storlek eller flytta den på 
samma sätt som andra symboler. 

 Arbetsytan ”Sidotext” – du får fram arbetsytan genom att klicka på Visa och 
Sidotext, eller med kortkommandot ctrl+E. Observera redigeringsfunktionerna längst 
upp på arbetsytan. 
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Lägga in en bild 
Hämta en bildruta från paletten ”Figurer”. Dubbelklicka på den. Du kan nu välja om du vill 
använda en bild som redan finns i projektet eller om du vill använda en extern bild. Använd 
bläddra-funktionen för att navigera och hitta din externa bild. Genom att markera ”Kopiera 
fil” skapar en kopia i projektet. 
 
Zooma 
Klicka på det område du vill zooma in. Håll nere ctrl-knappen och scrolla med musen för att 
zooma in och ut. För att återställa storleken, klicka på knappen ”Återställ zoom” i andra 
menyraden. 
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Linjer och pilar 

 
 
Linjer/pilar - sammanlänka 
symboler 
Välj piltyp från rullgardinsmeny i den 
övre menyraden.  
 

 
Håll nere ctrl-tangenten och för muspekaren över symbolen du vill länka från. Fem små 
ringar visas på symbolen. Välj den punkt du vill länka ifrån och dra muspekaren till den 
symbol du vill länka till (peka mot). 
 
Menyn vid högerklick på en pil 
 

 

 Redigera etiketter – hjälper dig att lägga till förklarade text i början, mitten eller 
slutet av pilen. 

 Kurvad linje – ger en mjukt kurvad linje som jan anpassas med hjälp av 
markeringspunkterna. 

 Rät linje – förinställd för linjerna Använder, Kopplad och Relation. 
 Linje med mjuka kurvor – förinställd för linjerna Flöde och Styr 
 Linje med spetsiga kurvor – förinställd för Linje. Lämplig att använda vid 

organistationsplaner. 
 Hoppa över korsande linjer – gör en liten böj för den ena av två korsande linjer för 

att markera att linjerna inte är förbundna. 
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Dubbelklicksbeteende - undernivåer 
Om man dubbelklickar på en symbol kommer man ner en nivå (till ett underdiagram), och ett 
nytt tomt arbetsfält öppnas. Där kan du göra en detaljerad beskrivning av vad symbolen står 
för i form av text, ny processkarta eller ny aktivitetskarta. 
 
När det finns en undernivå markeras detta genom att symboltexten blir understruken. 
 
 

 
 
 
Ändra dubbelklicksbeteende – koppla dokument eller fil 
Om du högerklickar på symbolen och väljer ”Ändra dubbelklicksbeteende” så kan du välja en 
extern fil (exempelvis en Word-, Excel- eller PDF-fil) eller en webbsida för att beskriva 
symbolen 

 

 

 

 

 

 

 

Underdiagram: Vid dubbelklickning visas 
underliggande processkarta eller text 

URL  eller fil: Vid dubbelklickning visas en kopplad fil, t ex ett dokument eller en webbsida. 

Diagram referens: Vid dubbelklickning kommer du till en annan sida inom ditt projekt. 

Kopiera fil innebär att filen kopplas och sparas direkt i projektets katalog. 
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Processnivåer - punktnotation 
Processkartläggningen presenteras i hierarkiskt – från det generella (övergripande) till det 
specifika, precis som i en Word-lista. För att visa på vilken nivå i strukturen/projektet man för 
tillfället befinner sig används punktnotation. 

Punktnotationens nivånummer anges i symboltexten. Underrubriken/undernivån får sedan, vid 
dubbelklick, den nivå du angivit. 

Ett exempel: 

 

1 = översta nivån, visar verksamhetsområde. 

 

 

1.1 = nivå 2, visar huvudprocessen 

 

 

1.1.1 = nivå 3, visar processer/delprocesser 

 

 

1.1.1.1 = Här visas processens olika arbetsmoment – aktiviteter.  Ingen punktnotation vid 
undernivåer på aktivitetsnivå. Kan vid behov visa underprocesser. Lägg dig på en rimlig nivå. 
Försök att inte gå djupare än fyra nivåer om det är möjligt. 
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Handlingstyp och handlingsslag 
Under handlingsslag och handlingstyp presenteras de handlingar som uppstår i respektive 
process. Handlingarna han presenteras på olika nivåer, men är alltid kopplade till den 
processnivå där de presenteras. 

 

Handlingsslag är en mer övergripande beskrivning av processens handlingar. 

Handlingstyp visar exakt vilken sorts handling det är, t ex protokoll, anställningsbevis o s v. 

 

Hanteringsanvisningar för handlingstyperna 

För varje handlingstyp ska det anges hur den ska hanteras. Det är här 
dokumenthanteringsplanen skapas. Anvisningen innehåller ett antal fasta rubriker och en 
anmärkningskolumn för mer detaljerade beskrivningar. 
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Klassificeringsstrukturen 
Den information som förs in i hanteringsanvisningen exporteras automatiskt till en 
klassificeringsstruktur där kopplingen mellan process och handling tydligt framgår. Där 
sammanställs verksamhetens samtliga handlingar med sina hanteringsanvisningar.  

Förändringar i processkartan och dess handlingstyper/handlingsslag uppdateras automatiskt i 
klassificeringsstrukturen. 

Dokumenthanteringsplan 
 
Projektets klassificeringsstruktur hittar du under rubriken ”DokPlan” i menyraden. Kravet för 
att handlingarna ska kunna kopplas till rätt process och därefter kunna presenteras i 
klassificeringsstrukturen är att de olika processnivåerna försetts med punktnotation. 

 

 

 

Klassificeringsstrukturen kan vid behov exporteras till Excel för vidare bearbetning. Om man 
vill kan man därefter ta ut en dokumenthanteringsplan, liknande de nuvarande, på papper.  

Klassificeringsstrukturen kan även exporteras till förteckningsprogrammet Visual arkiv för att 
ligga till grund för arkivförteckningen. 
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Flytta/kopiera projekt 
I vissa fal kan det vara bra att kunna dela med sig av sina idéer till andra eller ta del av andras 
arbete med processkartläggning. Under rubriken ”Verktyg” hittar du de import- och 
exportalternativ som kan behövas. 

Flytta/kopiera hela eller delar av projekt 
Du kan kopiera hela eller delar av projekt till andra projekt. Ställ dig på den nivå du önskar 
kopiera, markera och kopiera med hjälp av menyer eller snabbkommandon. Klistra sedan in 
kopian på önskad plats. 

Kopiera till Word 
En enskild bild: Gå in under menyn Redigera-menyn och välj ”Kopiera diagram som bild”. 
Klistra sedan in kopian i ditt word-dokument. Använd gärna liggande format, A4 eller A3, för 
att få plats. A3 är bra för processkartor som ska användas under kartläggningsarbetet och 
cirkulera i verksamheten. 

Hela projektet: Gå in under Verktyg i menyn och välj ”Konvertera projektet till 
standardtypsnitt”.  
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Kopiera till webbsida 

 
Gå in under Verktyg i menyn och välj ”Exportera” och därefter ”Till hemsida”. 

 

Här väljer du sedan vilken information du vill ta med vid exporten. All information som 
skickas med är sedan klick- och läsbar via en webbläsare. Sidlayout och presentationen ser 
något annorlunda ut än när du arbetar i programmet, men all information finns med. 

 Exportera inforutor. Innebär att anvisningarna som kommer att presenteras via en 
inforuta som visas när muspekaren förs över respektive handlingstyp. 

 Exportera sidotexter. Innebär att projektets sidotexter kommer med, och de läggs 
under respektive dokument. 

 Exportera tabeller. Innebär att anvisningarna presenteras i en tabell per dokument. 
Om du tycker att det räcker med att publicera anvisningarna med inforutor så 
avmarkerar du denna kryssruta. 

 Exportera rubriker. Om projektet saknar rubriker på de olika dokumenten så 
kommer sådana att sättas till. De blir då alltid lika med namnet på den överordnade 
symbolen (funktionen är alltså onödig om man redan från början har projektet 
inställt på automatrubriker). Normalt bör alltså denna kryssruta vara avmarkerad. 

Sökväg 

Använd Bläddra för att ange var den exporterade dokumenthanteringsplanen ska läggas. Om 
sökvägen inte är ifylld så kommer fältet att rödfärgas. OBS! Vid webbexport behöver man 
alltid skapa en egen mapp för att lägga in det exporterade projektet i. Namnet på den mappen 
blir det exporterade projektets namn. 

Projektmappens innehåll 
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Det exporterade projektets mapp innehåller förutom HTML-filer även en mapp, Content, där 
externa filer ligger om de har kopierats in i projektet. Det finns även en mapp, Images, där 
bildfilen ligger på motsvarande sätt. Dessutom finns en fil, Style, för att ange CSS-standard 
(typsnitt, färger med mera) och i förekommande fall en fil för att definiera inforutor (tooltips 
på engelska). 

Flytta projektmappen 

När du ska flytta ut projektet på en extern webbplats så måste du alltså flytta hela mappen, 
den som innehåller alla filerna. Annars blir publikationen ofullständig. 

Om du vill länka dokumenthanteringsplanen ska du länka till filen som heter ”Index.html”. 


