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Höstbrev 

Kära medlemmar, vi i styrelsen har haft en hektisk höst med mycket att stå i 
både inom våra fälttjänster och genom uppdrag i RiF. Sedan förra nyhetsbrevet 
har vi hunnit med en träff på Norra Hisingen i Göteborg och ett telefonmöte. 
 
Nästan alla regioner har haft sina höstträffar och den generella uppfattningen är 
att ni varit nöjda med dessa tillfällen och det har varit så spännande att få ta del 
av vad ni gjort. Dessa träffar har bland annat behandlat RoS-projektet (respekt 
och självrespekt), strukturell rasism och empati i professionella samtal. 
 
Efter flera samtal med Björn Andersson (lektor och docent vid institutionen för 
socialt arbete på Göteborgs Universitet) har vi valt att stå bakom en ansökan om 
att europeisk forskning kring integration på offentliga platser (SPOT ”Spaces of 
transition”) ska få medel från ”Humanities in the European research area” 
(HERA) för att genomföras. Om vi får möjlighet att göra en större ansökan i och 
med detta är tanken att vi på sikt ska ställa frågan om vilka fältgrupper i Sverige 
som kan tänkas vilja delta i forskningsprojektet. Vi ligger tidigt i denna process 
och ni kommer hållas underrättade om vi går vidare till att göra en större 
ansökan. 
 
Vi i styrelsen har tillsammans med opinionsgruppen genomfört en utvärdering 
kring hur vi kan arbeta för och ta fram incitament för god kommunikation i 
förbundet för samtliga medlemmar och grupper. Vi hoppas att resultatet från 
denna kan komma i bruk innan riksutbildningen i vår.    
 
Vidare får vi in förslag från medlemmar om förbättringsområden inom RiF och 
vi har som ambitionen att fler arbetsgrupper bildas. De förslag som kommit in 
är: 

 att arbeta med att driva frågan om fältarbetare ska klassas som tjänstemän. 
 Att förnya RiF:s skrift om hur en utformar en Hot- och våldsplan för 

fältarbetsplats 
 
Som ni säkert märkt har Instagramkontot Riksforbundetforfaltarbete inte varit 
aktivt efter sommaren. Det beror på att vi inte har några som nappat på att 
skriva. Fler har anmält att de är intresserade men inte ”kommit igång”. Vi har 
fått positiv respons på instagramkontot när det varit aktivt och det behöver 



fortsätta fyllas med inlägg för att det fortsatt ska kännas värt att driva ett sådant 
konto. Om du/din fältgrupp vill vara gästpostare så anmäler ni detta till vår 
webbansvarige Niklas Vestlund (ledamot1.rif@gmail.com). 
 
Även Opiniongruppen efterfrågar fler personer som vill skriva på Fältarbetaren. 
Just nu består författarna till mestadels av fältarbetare i Göteborg. Eftersom det 
är bra att RiF:s blogg återspeglar variationen av hur fältarbete kan se ut behövs 
skribenter från fältgrupper från fler geografiska platser i landet. En kan välja 
mellan att antingen författa en text som kan publiceras på Fältarbetaren eller att 
vara med i Opinionsgruppen för ett djupare engagemang i bloggen. Vid intresse 
och/eller för att få mer information, kontakta: press@faltarbete.se. 
 
Vi i RiF vill ju gärna kunna driva vissa frågor om fältarbete och eftersom vi som 
styrelse inte har mer tid att lägga på specifika frågor ber vi er om er hjälp genom 
ert engagemang i ovanstående frågor. Tveka inte att höra av er om något låter 
intressant för er eller om ni har ytterligare idéer som ni kan forma grupper för. 
 
 
 
På med de varma ytterkläderna, gå ut och fortsätt göra ert viktiga arbete med 
ungdomar! Ha en fin start på vintern. 
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