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Personalpolicy för RUM 
 
Inledning 
RUM är en av Sveriges största ideella organisationer. Detta innebär ett ansvar gentemot 
medlemmarna men också gentemot bidragsgivare, statliga myndigheter, samarbetspartners, 
leverantörer, journalister och övriga media etc. 

RUM måste kunna uppfylla sina åtagande med en kombination av engagemang och expertis. I många 
fall är det möjligt och önskvärt att engagera medlemmarna i fullgörandet av en viss arbetsuppgift. I 
andra fall kan uppgiften vara så krävande eller kräva en sådan utbildning och/eller erfarenhet att det 
bästa är att anställa personal för att lösa uppgiften. 

En avgörande skillnad mellan ideella arbetsinsatser och anställda är att RUM kan ställa högre krav på 
närvaro, tillgänglighet, sätt för genomförande etc. på anställd personal än på ideella krafter. 

Detta dokument samlar överväganden och rutiner som gäller för de fall när RUM bedömer att en 
anställning krävs för att lösa en uppgift. Dokumentet kan också tjäna som inspiration vid 
engagemang av ideella krafter. 

Huvudansvaret för rekrytering av personal ligger på kanslichefen. Kanslichefen bör löpande samråda 
med företrädare för förbundsstyrelsen i frågor kring rekrytering och personal. 

Employer brand 
RUM vill vara en attraktiv och seriös arbetsgivare. Den som är anställd på RUMs kansli eller i ett 
projekt ska känna trygghet i att RUM följer gällande regler och riktlinjer, att RUM behandlar sin 
personal på ett professionellt sätt och att RUM sätter värde på sin personal och personalens 
kompetens och idéer. 

RUM ska uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla. En arbetsplats där det finns 
anställda med olika bakgrund och erfarenheter leder till att det skapas ett mera kreativt och 
stimulerande arbetsklimat. RUM är angelägna om att olika synsätt och värderingar präglar 
organisationens dagliga arbetsmetoder. 

RUM ska som arbetsgivare och som arbetsplats kännetecknas av ett inkluderande arbetssätt. De 
anställda ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i enlighet med vad som 
framkommer i Diskrimineringslag (2008:567). 

RUM ska uppfattas som en spännande arbetsplats där de anställda får stor frihet, stort eget ansvar 
och möjlighet att vara med och utveckla arbetsformer och arbetssätt. 

Den som är anställd i RUM ska uppleva att hen är med och utformar framtiden inom den ideella 
sektorn i Sverige. Det ska vara en merit i det personliga CV:et att ha arbetat i RUM! 

Riktlinjer för rekrytering 
RUM anställer personal i bland annat följande fall 
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• en uppgift ställer särskilda krav på utbildning och/eller erfarenhet 
• en uppgift är så omfattande att det enda rimliga är att utföra uppgiften på arbetstid 
• en uppgift innebär ett formellt och/eller juridiskt ansvar vilket måste kunna synliggöras 
• en uppgift ställer särskilda krav på hur och när den ska utföras 

Den personal som RUM anställer ska ha relevant utbildning, relevant erfarenhet och/eller goda 
meriter. Den personal RUM anställer ska ha en förståelse för arbetet inom en ideell organisation 
(bland annat i förhållande till de ideella krafterna inom RUM). Den personal som RUM anställer ska 
kännetecknas av goda personliga egenskaper och förhållningssätt, vilket RUM sammanfattar i 
begreppet värdskap. 

RUM värdesätter engagemang, ansvar, initiativförmåga, förmåga att uppnå resultat och 
samarbetsförmåga. RUM ska som arbetsgivare premiera dessa egenskaper. RUM ska som 
arbetsgivare sträva efter att utveckla personalens kompetens. 

Om behovet av en tjänst förväntas fortsätta under överskådlig tid är tillsvidareanställning den 
normala anställningsformen. Om behovet av en tjänst förväntas försvinna inom två år är allmän 
visstidsanställning den normala anställningsformen. 

Arbetsgivarorganisation 
RUM är ansluten till arbetsgivarorganisationen IDEA och tillämpar deras kollektivavtal. 

Riktlinjer för löner 
Löneersättningen inom RUM baseras på gällande lönestatistik från branschorganisationer och/eller 
fackförbund. Lönerna förändras årligen ur ett utrymme från en lönepott enligt gällande 
kollektivavtal. Kanslichefen meddelar ny lön när lönerevisionen är klar.  

Löneändringar utöver löneavtal är normalt endast påkallad då en tjänst förändrats så mycket att en 
kan tala om en ny tjänst. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren kan initiera en löneförhandling på 
sådan grund. Sådana löneförhandlingar sköts i samverkan mellan den anställda och kanslichefen. En 
löneförhandling kan leda till lägre lön för att avspegla en enklare tjänst. 

Mål för likabehandling av anställda 
RUM har tagit fram ett antal långsiktiga mål för sitt arbete att främja likabehandling av alla anställda: 

• arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska ordnas så att 
de lämpar sig för alla anställda 

• alla anställda kan förena förvärvsarbete med föräldraskap. 
• alla anställda ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling 

i arbetet 
• ingen arbetstagare ska utsättas för sexuella trakasserier (varje ovälkommen sexuell 

påstötning eller uttalande är att betrakta som sexuella trakasserier) 
• ingen arbetstagare ska utsättas för diskriminering eller trakasserier 
• ingen arbetstagare ska utsättas för diskriminering eller trakasserier p.g.a. en anmälan om 

diskriminering 
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Riktlinjer för kompetensutveckling 
RUM månar om personalens kompetensutveckling. Det handlar både om att ge de anställda 
möjlighet till nya kunskaper och nya erfarenheter som direkt kan komma RUM till del som att ge de 
anställda möjlighet att utvecklas i sin profession. Kompetensutveckling kan ta sig olika uttryck, från 
kurser och interna möten till egen inläsning av nya områden. De närmare formerna för 
kompetensutveckling inom RUM fastställs årligen av kanslichefen. 

RUM ska genom kompetensutveckling, utbildning och andra lämpliga åtgärder främja en jämn 
könsfördelning i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 

Riktlinjer för rekrytering 
Övergripande process  
Arbetet med rekrytering leds av en utsedd rekryteringsansvarig, vilket i normalfallet är kanslichefen 
som vid behov tar hjälp av andra inom kansliet, av företrädare från förbundsstyrelsen eller andra. 

När en ny person behöver tillföras RUM ska följande frågor beaktas och hanteras. Det är viktigt att 
dokumentera varje steg även om svaret är ”ej tillämpligt i detta fall” eftersom det gör det möjligt att i 
efterhand följa processen. 

1. Klargör varför frågan om rekrytering kommit upp; ny kompetens och/eller roll, förstärkning 
av befintlig funktion etc. 

2. Beskriv behovet i termer av kompetens och arbetsinsats (kunskap och timmar) 
3. Beskriv behovet i form av arbetsformer, arbetstid etc. 
4. Behovet presenteras för personalen som får möjlighet att komma med omedelbar feedback. 

Personalen kan i enskilda samtal med kanslichefen komma med ytterligare feedback 
5. Värdera löner: Vad är vi villiga att betala? Matcha mot IDEAs lönestatistik, förekommande 

timpriser etc. 
6. Sammanställ kravprofil inklusive ramar för tjänsten 
7. Fundera kring hur RUM bäst möter behovet (tillsvidareanställning, visstidsanställning, 

bemanningsföretag, konsult, ...) 
8. De olika alternativen analyseras ekonomiskt och kvalitetsmässigt 
9. Om svaret är blir ”bemanningsföretag” eller ”konsult” gå vidare till upphandlingsprocessen 

annars fortsätt i listan 
10. Om svaret innebär anställning i någon form ska en befattningsprofil tas fram. 
11. Fastställ kriterier för att sortera och värdera inkomna ansökningar, ”vad ska vi gå på för att 

svara mot kraven” 
12. Ta fram intervjufrågor som matchar kravprofil 
13. Utlys tjänsten på lämpliga ställen (tillsvidareanställningar ska även utlysas på 

Arbetsförmedlingen) 
14. Ta emot ansökningar och gör en sållning mot kravprofilen 
15. Gör första urval och skicka ut arbetsprover (cases, scenarion) där det går att tillämpa 
16. I den mån det är möjligt ska inkomna svar anonymiseras och utvärderas mot fastställda 

kriterier 
17. De mest intressanta kandidaterna kallas till intervju och får samtidigt besked om att RUM 

kräver utdrag ur belastningsregistret och kreditupplysning 
18. Genomför anställningsintervjuer; personalen ska ha möjlighet att träffa kandidaterna och 

ställa frågor 
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19. Ta in uppgifter som kan saknas i ansökan (t.ex. lönekrav, referenser, ...) 
20. Gör slutligt urval 
21. Ta fram frågor till referenser som matchar kravprofil och personlighet 
22. Genomför referensintervjuer 
23. Ställ samman bedömningar och lönekrav etc. 
24. Avgör vem som ska anställas! Gäller det anställning inom tillgänglig budget beslutar 

kanslichefen i samråd med förbundsordförande om anställningen. Om ett alternativ kommer 
att spräcka tillgänglig budget ska lösningen godkännas av förbundsstyrelsen eller av den som 
förbundsstyrelsen delegerat sådana beslut. 

25. Meddela den som är anställd 
26. När svar inkommit från den som tilldelats tjänsten meddela dem som inte fått tjänsten 
27. Komplett anställningsavtal ska finnas på plats innan första anställningsdagen 

RUM tillämpar alltid sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning och en veckas prövotid 
per anställningsmånad vid annan anställningsform. Detta innebär att varje nyanställd ska utvärderas 
innan provanställningen eller prövotiden gått ut. 

RUM verkar genom utformning av tjänstebeskrivningar, annonser etc. till att lediga anställningar söks 
av personer oberoende av könstillhörighet. 

Rutinbeskrivning avsedd för rekryteringsansvarig 
Här beskrivs mer i detalj de uppgifter den rekryteringsansvarige  utför under rekryteringsprocessen. 

 
1. Den rekryteringsansvarige gör en tidsplanering där datum för upplägg av annons, deadline 

för ansökan, tider för intervjuer samt dag för anställningsstart fastställs. Allt dokumenteras i 
ett dokument som döps till “Rekrytering <tjänstens titel> <År>. 
 

2. Diskussion kring kravspecifikation sker mellan rektryteringsansvarige och minst en annan 
person. Det kan handla om att ta in en sakkunnig person för att få till rätt kompetenskrav 
eller att det finns en beställare till ett projekt som har vissa önskemål kring kompetenser 
eller egenskaper hos den person som ska anställas. Den rekryteringsansvarige ser också till 
gruppen i helhet och tar hänsyn till om det är någon kompetens på kansliet som saknas och 
som kan vara meriterande i en rekrytering, även om det inte är det kompetensområdet som 
är fokus. Hänsyn tas också till vilken typ av medarbetare vi behöver i teamet i stort när det 
handlar om personliga egenskaper och erfarenheter. Exempel på ett meriterande område är 
normkritik och antidiskriminering, vilket ska genomsyra hela organisationen. Ett annat 
strategiskt ställningstagande är att det är meriterande med förenings- och 
medlemsrekrytering. 
Det är viktigt att de krav som tas fram är konkreta och väldefinierade. Tänk på mottagaren 
och hur hen uppfattar annonsen. 
 

3. Utifrån kravspecifikationen utformas en annons kring tjänsten med utgångspunkt i vad som 
är krav respektive önskvärda kompetenser eller erfarenheter. Annonsen skrivs av ansvarig 
rekryterare på RUM och kvalitetsgranskas av förbundsordföranden. I annonsen ska dessa 
punkter tas med: 
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• Utöka stycket om information om RUM med att vi jobbar mycket med 
likabehandling!  

• Skriv med hur rekryteringsprocessen går till. 
 

4. Annonsen läggs upp via vårt rekryteringsprogram på diverse forum; ideella jobb, 
Arbetsförmedlingen, LSU:s nyhetsbrev, RUMs hemsida och Facebook etc. Tänk på att planera 
så att det passar ihop med all övrig kommunikation. 
 

5. Kandidaterna ansöker genom ett formulär som kan utformas på olika sätt beroende på 
tjänst. I rekryteringsverktyget kan en exempelvis lägga till specifika frågor som hjälper till vid 
urvalsarbetet. Där kan en också välja ifall en vill se den sökandes cv eller ej. 
 

6. Ett första urval görs av den rekryteringsansvarige antingen löpande eller efter att deadline 
för ansökan har passerat. Urvalet baseras på den kravspecifikation som har tagits fram och 
kandidaten sorteras enligt följande: ej intressant, kanske intressant eller intressant 
 

7. Den rekryteringsansvarige går igenom listan över intressanta och kanske intressanta 
kandidater och gör en poängsättning utefter kriterier i kravspecen. 
 

8. Vid ett stort urval av kandidater kan eventuellt arbetsprov begäras in 
 

9. Ett antal, vanligtvis 3-5 personer kallas till en första intervju som leds av 
rekryteringsansvarige. Vanligtvis deltar även en sakkunnig eller annan intressent under 
intervjutillfället, då det är viktigt att kunna diskutera intrycket med någon.  
 

10. Intervjuguide tas fram utifrån de kompetenser vi har efterfrågat. (Se Malin Lindelöws 
“kompetensbaserad rekrytering” för förslag på frågor). Intervjuguiden ser likadan ut för alla 
som ska intervjuas.  
 

11. Intervjutillfället - hur beter en sig, vilka riskfaktorer finns? Minst två och max tre personer 
deltar. En person sköter frågeställningarna, medan den andra flikar in frågor som 
uppkommer under intervjun 
 

12. Om så önskas kan ett ytterligare urval göras och en intervjuomgång 2 kan hållas där 
kandidaten exempelvis får träffa fler ur teamet. 
 

13. Kanslichefen i samråd med förbundsordföranden beslutar om anställning och sköter 
löneförhandling. Anställningsavtal skrivs och ska vara klart före första anställningsdagen 
 

14. Kandidater som har varit på intervju får veta att tjänsten har tillsatts genom ett 
telefonsamtal. Övriga sökande får besked via e-post. 
 

15. Utvärdering av rekryteringsprocessen görs mellan medverkande. 
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Detta styrdokument är fastställt av förbundsstyrelsen den 17 december 2017. 

På förbundsstyrelsens vägnar 

 

Anna Edlund   Daniel Ingemarsson Wik 
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