
Kvalitetsarbete i praktiken

Att dokumentera och arkivera

Dokumentation är allt som finns nedskrivet, inspe-
lat, fotat eller filmat och som rör skolans verksam-
het, stort som smått. All dokumentation är inte av 
intresse att spara. Därför är det bra att ha en plan 
för vad ni på skolan behöver ha kvar och vad som 
ska göras tillgängligt och för vem. 

System för dokumentationshantering
Ett dokumentationssystem kan utformas efter 
principer om:
• Tillgänglighet för de som det berör. Exempelvis 
via skolgemensam server eller webbplats.
• Struktur utifrån den egna organisationens logik. 
Exempelvis personaldokument, policydokument, 
deltagardokumentation, incidentrapportering, 
inrapportering med mera.
• Kontinuerlig städning av föråldrade dokument.

Exempelbild på ett dokumentsystem
I bilden nedan görs skillnad på om dokumenten är 
färdigprocessade eller under bearbetning. Det styr 
tillgängligheten för dokument i organisationen då 

exempelvis ett projekt eller en process kan behöva 
dokumenteras men inte göras tillgängliga för alla 
innan avslutat arbete.

Se exempel på dokumenthantering från Mora 
folkhögskola på 
sverigesfolkhogskolor.se/kuffexempel

Arkivering av dokument 
Arkivering av dokument innebär att samla, sortera 
och spara dokument på ett säkert sätt. En god 
anledning att arkivera är för att göra dokumenten 
lättillgängliga och enkla att hitta, alltså för sko-
lans egen skull och för att underlätta i det dagliga 
arbetet. 

Det kan vara bra att utarbeta en egen policy för 
hur länge och var olika typer av handlingar ska 
sparas. Det innebär att också med jämna mellan-
rum går igenom arkivet och ta bort eller flytta 
föråldrade dokument. 

Ekonomimappar Ledningsmappar Gemensamma 
mappar

Dokument

Dokument
Äldre versioner

Dokument
Arbetsversion 2

Dokument
Arbetsversion 3

Dokument
Arbetsversion 1

Osynkroniserade 
versioner

Tillgängligt för ledningsgrupp Tillgängligt för alla



Lagar och regler
Vissa dokument måste hanteras av skolan enligt 
de lagar som gäller i Sverige och inom EU. Lagarna 
omfattar folkhögskolorna lite olika beroende av 
om skolan är offentligägd eller rörelseägd. 

Offentlighetsprincipen
För en offentligägd skola gäller offentlighetsprin-
cipen.

Kortfattat om offentlighetsprincipen på regeringes 
webbplats kan du läsa här: https://bit.ly/3eruplX

Offentlighetsprincipen innebär att var och en 
har rätt att ta del av det som kallas allmänna 
handlingar samt få insyn i verksamhetens 
olika delar, med begränsning av sekretess i 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL).  
Rörelseägda skolor kan själva bestämma vilka 
handlingar de väljer att lämna ut.

Arkivlagen
En annan lag som påverkar både offentligägda och 
rörelseägda folkhögskolor är  
arkivlagen. Läs mer om den här på riksdagens 
webbplats: https://bit.ly/31eqFjI 

Arkivlagen gäller för offentligägda folkhögskolor, 
men det framgår av Folkbildningsrådets villkor för 
statsbidrag att även rörelseägda folkhögskolor ska 
arkivera handlingar.

I statsbidragsvillkoren anges att “Folkhögskolan 
ska bevara utfärdade intyg och behörigheter för 
deltagare i allmän kurs för framtida behov. 
Folkhögskolan ska följa intentionerna avseende 
arkivvård i arkivlagen (1990:782) och bevara intyg 
och behörigheter i minst 50 år”. 

Läs mer i Folkbildningsrådets dokument 
Villkorsanvisning för folkhögskolans
behörighetsintygande, här: https://bit.ly/2Nt1gux

GDPR
Dessutom lyder alla EU-länder under dataskydds-
förordningen, General Data Protection Regulation, 
ofta förkortad GDPR.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens webb-
plats: https://bit.ly/37QDlii

GDPR styr hur skolan har möjlighet att behandla 
personuppgifter och att deltagare har rätt att ta 
del av vilka uppgifter som finns sparade om dem 
själva. 

Läs mer om GDPR och folkhögskola på 
sverigesfolkhogskolor.se/gdpr


