
 
 

 
Löneförhandling och GDPR – en guide till 
Journalistförbundets förtroendevalda 
 
Allmänt 
Som förtroendevald har du inte bara ett ansvar att bevaka dina medlemmars 
rättigheter mot arbetsgivaren utan du har även ett ansvar att hantera olika 
personuppgifter. Ansvaret har funnits där även tidigare genom Personuppgiftslagen, 
PUL, men har tydliggjorts och skärpts i och med den EU-rättsliga lagstiftningen GDPR. 
Lagstiftningen finns till för att skydda individers grundläggande rätt till integritet och 
syftar till att säkerställa att känsliga personuppgifter inte kommer i fel händer. Lika 
mycket som din arbetsgivare behöver se till att inga uppgifter hanteras felaktigt, lika 
viktigt är det att du som förtroendevald och som företrädare för Journalistförbundet 
agerar med försiktighet. Under lönerevisionen behandlas ett stort antal känsliga 
uppgifter. Här kan du läsa mer om hur den lokala klubben kan agera på bästa sätt. 
 
Vad räknas som en personuppgift? 
Information som namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, anställning i bolag, 
kontonummer och lön är några uppgifter som räknas som personuppgift. Vissa 
personuppgifter är extra känsliga och har därför ett starkare skydd i den nya 
lagstiftningen. Som känslig personuppgift räknas bland annat medlemskap i 
fackförening, sexuell läggning och politisk övertygelse. Personnummer får i regel bara 
behandlas när den berörda har gett sitt samtycke, eller om det finns ett särskilt skäl, 
exempelvis att identifieringen måste vara helt säker. 
 
Vilka uppgifter får klubben samla in? 
Grunden för att få ta del av och lagra personuppgifter är att det ska finnas ett tydligt 
syfte bakom varför uppgiften behövs för klubbverksamheten. Du som samlar in 
uppgifterna måste också vara öppen mot medlemmarna så att de är medvetna om att 
insamling och lagring sker. Det finns också ett krav på att antalet uppgifter och tiden 
som personuppgifterna ska behandlas ska kunna motiveras. Information om att 
personen är medlem i Journalistförbundet är till exempel relevant så länge hen kvarstår 
som medlem i klubben, men kanske inte efter att hen har avslutat sin anställning. I 
lönerevisionen kan det finnas ett behov för klubben att förutom namn få ta del av 



 
 

befattningar, befattningsbeskrivningar, anställningstid, ålder och liknande. Det kan 
även finnas ett behov för klubben att spara äldre listor. När personer slutar vid 
företaget kan namnet tas bort, men i övrigt behålls sådana uppgifter som kan behövas 
för att jämföra löneutveckling över tid.  
 
Innan insamling av uppgifter 
Om du och/eller klubben känner er tveksamma till vilken typ av information ni har rätt 
att samla in och/eller spara i era klubbpärmar är det bra att ni ställer er ett antal 
frågor:  

1. Hur relevanta är de här uppgifterna för vårt arbete? 
2. Finns det någon annan mindre känslig information som kan räcka? 
3. Kan någon ta illa upp av att vi har de här uppgifterna? 
4. Vem eller vilka ska få ta del av uppgifterna? 
5. Hur länge behöver vi spara uppgifterna? Tidsbegränsat eller på obestämd 

framtid? 
 
Hur får uppgifter delas? 
När ni har samlat in uppgifter behöver ni också bestämma vilka som har rätt att ta del 
av uppgifterna. Dels handlar det om hur materialet ska hanteras inom styrelsen, både 
nuvarande och kommande. Dels handlar det om vilken information som medlemmar 
kan få om varandra. Ni behöver också komma fram till hur ni behöver och kan dela 
information med arbetsgivaren. 
 
Inom klubben 
Sedan tidigare har många klubbar valt att ha så kallade öppna lönelistor, där alla 
medlemmar har kunnat ta del av varandras löner. Öppna lönelistor är generellt något 
positivt då det minskar misstänksamhet kollegor emellan men det gör också att 
arbetsgivaren kan behöva motivera olika löneskillnader för alla anställda och inte 
enbart för fackklubben. Efter ikraftträdandet av GDPR har Journalistförbundet undersökt 
om öppna lönelistor fortfarande är möjliga. Det är inte helt självklart hur motiverade de 
är enligt GDPR, men klart är att det måste finnas ett tydligt samtycke från respektive 
medlem vars lön finns registrerad på listan. Samtycket måste vara möjligt att dra 
tillbaka och det får inte råda någon tvekan om att deltagandet på listan är genuint 
frivilligt. Så fort det finns misstanke om att någon har pressats att vara med på listan 
eller på något sätt har drabbats negativt för att hen inte har valt att delta blir samtycket 
ogiltigt. Läs mer här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-
gdpr/rattslig-grund/samtycke/ 



 
 

Journalistförbundets rekommendation är därför:  
1. Informera om möjligheten att vara med på den öppna lönelistan, och meddela 

att de som vill ansluta sig kan höra av sig själva.  
2. Tydliggör i ett dokument hur ni informerar om den öppna lönelistan, hur ni 

meddelar att det går att ansluta sig till listan, vilken information som delas och 
vilka som har tillgång till listan. 

3. Se till att alla som finns på listan har meddelat att de vill vara med och att de 
har skrivit under ett samtycke där det tydligt framgår när samtycket gavs och 
vilken information om listan som har getts vid tillfället (se bilaga 1). 

4. Samla alla samtycken på samma ställe och spara dem på ett säkert sätt.  
5. Se till att listan finns inlåst om den finns på papper, och/eller krypterad om den 

finns digitalt. Begränsa också antalet personer som har tillgång till listan – 
kanske ska bara ordförande, och/eller vice ordförande ha lösenordet och/eller 
nyckeln.  

6. Det är inget lagkrav, men förbundet rekommenderar att ni stämmer av listan 
varje år genom att ge alla en chans att välja att fortsätta eller avregistreras från 
listan.  

7. Slutligen – skriv inte ut listan till intresserade medlemmar och tillåt inte att listan 
fotograferas av eller mejlas, utan låt dem som vill se listan titta i pärmen eller på 
skärmen på datorn.  

    
Direktmedlemmar 
Chefer som är direktmedlemmar i Journalistförbundet har valt att stå utanför klubben 
och de lokalt förtroendevalda har därför inte någon självklar rätt att få veta löner eller 
andra uppgifter för dessa. Om däremot en direktmedlem har valt att vara med på den 
öppna lönelistan och resten av klubben är okej med detta kan de självklart ändå 
omfattas av en öppen lönelista.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mall för samtycke och information  Bilaga 1 
 
 
Information om klubbens öppna lönelista 
 
Journalistklubben vid ____________________________________________sammanställer 
årligen en lista över löner bland de medlemmar som har valt att ingå i klubbens öppna 
lönelista. Listan finns inlåst i klubbens rum/som ett krypterat dokument och kan enbart 
nås av ________________________ och _________________________________  
 
Medlemmar som är intresserade av att titta på listan måste själva ha delat sin lön och 
får enbart ta del av listan under uppsikt av ___________________________ och/eller 
______________________________ Det är inte tillåtet att ta med sig listan, och det är 
inte heller tillåtet att fotografera listan. Uppgifter om registrerade löner ska inte heller 
spridas vidare.  
 
Det är helt frivilligt att vara registrerad på listan, och ett tidigare lagt samtycke kan när 
som helst skriftligen dras tillbaka. 
 
 
Samtycke: 
 
Jag __________________________________________________________ är medlem i 
Journalistförbundet och i journalistklubben vid 
_____________________________________________ 
och samtycker härmed till att min lön och tillhörande uppgifter som befattning, 
arbetsort och ålder registreras i klubbens öppna lönelista. Jag kommer också själv att 
hantera de uppgifter jag tar del av varsamt och jag är medveten om att jag inte får 
fotografera listan eller sprida listan vidare på något sätt.  
 
 
Datum    Ort 
 
 
 
 
 


