
Du vet att du är en fältare om... 

 

- Du tycker att det är helt normalt att dricka en stor kaffe kl 00.30 natten 

mellan fredag och lördag. 

- Du allvarligt funderar på att köpa fula, dyra, fotriktiga skor. 

- Du är snabbare på att skriva sms än dina barn. 

- Du har en massa åsikter om Mia Törnblom 

- Du har en jobbig kollega som lägger sig i vad man gör på arbetstid 

- Chefen vet aldrig vad man gör  

- Personalen på lokala Donken känner igen en. 

- Du hellre stå ute och fryser kl.02.00 på natten än att du vill sitta på ett möte 

kl.08.00 på måndagsmorgon. 

- Det ligger kondomer i alla jackor och väskor du använder till vardags. 

- Du vet vilken skola i en särskild stadsdel som serverar bäst skolmat. 

- Du automatiskt skannar alla ungdomsgrupper du går förbi trots att du är 

ledig. 

- Du får höra:"Men du jobbar ju som fältis, kan inte du göra det här, du är ju 

ändå ute?" (tex kolla runt i området efter nedskräpning) 

- Du har så många olika arbetsuppgifter under en dag så du själv inte vet vad 

du har sysslat med när du går hem 

- Du aldrig märker av de berömda bilköerna som alla andra står i varje dag 

både på väg till och från jobbet 

- Det aldrig är några vänner som har tid att ta en fika när du har tid, dvs på 

förmiddagen eller mitt på dagen 



- Ofta får höra:" vilket soft jobb du har, du bara går/åker runt och pratar med 

ungdomar, och får betalt för det!!" 

- Du har spypåsar, hushållspapper, ficklampa och kondomer i bilen(obs ej dom 

för eget bruk) 

- Du har två par långkalsonger på dig när du är i centrala stan en fredagskväll 

- Du äter lunch klockan 18:00 

- Det snällaste någon säger till dig under en kväll är "jävla soc!" 

- Blir misstagen för en föräldravandrare 

- Ingen egentligen förstår vad du gör 

- Du ofta får frågan: "Vad jobbar du med egentligen?" 

- Du inte firat valborg de senaste 5 åren. 

- Du jublar när det regnar på en skolavslutning. 

- Du är inloggad sent en onsdagskväll när du slutat jobba för länge sen på 

www.faltarbete.se... 

 


