
Till dig som chef!
Vad roligt att just du är chef för fältgruppen i din kommun! På så sätt är du en viktig del i det

förebyggande- och uppsökande arbete som satsas på i just er kommun, för era barn- och ungdomar. Att

jobba förebyggande med barn- och unga är något gemensamt för alla fältgrupper i Sverige och att

fältarbete satsas på är något som vi i Riksförbundet för Fältarbete ser väldigt positivt på.

Varför bildades RiF?
Riksförbundet för Fältarbete (RiF) bildades som en intresseorganisation år 1975, men det sociala

fältarbetet med ungdomar inleddes redan i början av 1950-talet i Sverige. Fältarbetet som metod

spreds till ett stort antal kommuner under 1960-70-talet. Förutsättningarna för fältarbetet i de olika

kommunerna var mycket varierande och tidigt uttalades ett behov av erfarenhetsutbyte, utbildningar

och gemensamma utgångspunkter i fältarbetet. Därför bildades RiF.

Vilka är vi och vad gör vi?
Vi är en ideellt driven intresseorganisation för alla som arbetar med socialt fältarbete i Sverige. De

som sitter i styrelsen är vanligtvis fältsekreterare själva, ofta från olika delar i landet, och engagerar sig

“vid sidan av” sitt ordinarie arbete. RiF som förening är partipolitiskt och religiöst obundet, ska vara

öppet för enskilda och för organisationer som arbetar med socialt fältarbete och/eller stödjer RiFs

definitioner av socialt fältarbete. Den består av fyra regioner samt en central styrelse. Regionerna

anordnar regelbundna träffar för RiFs medlemmar. En gång om året anordnas även RiFs

Riksutbildning där medlemmar från hela Sverige bjuds in för att delta. Under Riksutbildningen hålls

även föreningens årsmöte.

Utifrån föreningens stadgar ska RiF

● Organisera fältarbete samt informera och sprida RiFs definition av fältarbete.

● Påverka stat, kommuner, myndigheter, fackföreningar och övriga beslutsfattare om vikten av

ett förebyggande arbete som bedrivs av fältarbete.

● Samarbeta med högskolor och andra utbildningsinstitutioner som utbildar nya fältarbetare.

● Arbeta för att vara vägledande i debatt och i opinionsbildning rörande fältarbete.

Du som ansvarig chef är viktig!
Ni som är ansvariga för fältverksamheten i kommunen är viktiga i fältarbetet när det handlar om att

bevara och utveckla det fältarbete som bedrivs. För att en fältverksamhet ska kunna

bedrivas i en framgångsrik och hållbar anda krävs det utbildning, erfarenhetsutbyte och



kunskap. Fältarbete är i sig en specialiserad funktion inom socialt arbete. Uppsökande

verksamhet innebär att befinna sig i offentliga miljöer, ofta på annan tid än kontorstid.

Specialiseringen och avsaknaden av på förhand givna strukturer kräver att fältarbetaren har möjlighet

att relatera till en arbetsgrupp med förankring på fältet samt att gruppen har en gemensam

arbetsledning.

Medlemskap i RiF
Fältarbetet kan ibland kännas ensamt och ni kan stötta de anställda i deras jobb och intresse kring

fältarbete genom att uppmuntra till medlemskap i RiF. RiF:s målsättning är att värna om fältarbete som

yrke och om fältarna som yrkesgrupp. Dina anställda tillhör dem som RiF håller varmt om hjärtat och

genom ett medlemskap kan vi alla utveckla och berika fältarbetet med metoder och kunskap.

Vad får man ut av att vara medlem i RiF?

● Medlemskapet är på årsbasis och kostar 400 kr per person. För den summan erbjuds alla

medlemmar kunskap och erfarenhetsutbyte med andra fältare runt om i landet samt tips och

idéer om hur verksamheten kan utformas och stå kvar i kärvare tider.

● Ett medlemskap i RiF ger fältarna möjlighet till att säkra sin kompetens och bidrar till en

metodutveckling av det sociala förebyggande, uppsökande och främjande fältarbetet

● Varje år bjuds alla in fältare till en Riksutbildning som är riktad till fältare och andra

medlemmar som jobbar med socialt fältarbete.

● Om dina anställda är medlemmar i RiFs styrelse så som ledamot eller har ett regionsansvar har

de ett reducerat pris på utbildningen.

● Medlemmarna får även ett nyhetsbrev från RiFs styrelse, oftast från medlemsansvarig, en gång

i månaden. Där lyfts vad styrelsen sitter med just nu, tips på utbildningar och från andra

organisationer vi samverkar med som exempelvis C.A.N, universitet eller folkhögskolor som

också jobbar med liknande frågor som medlemmarna i RiF.

● En gemenskap och utbyte med andra fältare i Sverige. Styrelsen finns däremellan som

bollplank vid olika frågor, idéer eller funderingar kring professionen eller gällande utveckling

av sin fältverksamhet.

Det sociala fältarbetet idag
Precis som när RiF bildades, jobbar fältgrupper än idag i kommuner med olika förutsättningar och

behov. Det gör att det fortfarande kan se lite olika ut gällande hur fältarbetet bedrivs. Samtidigt som

professionen fortfarande delar många likheter och gemensamma nämnare i form av utmaningar,



målgrupp samt det förebyggande- och uppsökande arbetssättet. Grundstenar som idag består inom

fältarbetet, trots många år sedan föreningen bildades. RiF finns för att fortsätta att vara en trygg hamn,

kunskapskälla och bollplank för professioner som jobbar med socialt fältarbete. Både i det stora och i

det lilla. För att fortsätta vara en levande förening, behöver vi våra medlemmar och vi hoppas att du

som chef ser värdet i det som medlemskapet ger!

Vid frågor, idéer eller funderingar - tveka inte att kontakta oss!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i RiF,

Riksförbundet för Fältarbete,

styrelse@faltarbete.se

www.faltarbete.se

@faltarbete
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