
Välkommen kära fältkollega!
Innan vi beskriver vad Riksförbundet för Fältarbete (RiF) är, vill vi först säga att detta yrke är

fantastiskt, viktigt och roligt. Vi är många

fältsekreterare/fältassistenter/fältare/fältarbetare/polare (kärt barn/profession har många namn)

som är utspridda över hela Sverige. Dock har vi främst en sak gemensamt; vi delar intresset

och passionen för det förebyggande- och uppsökande arbetet kring ungdomar i olika åldrar!

Nedan kommer en snabb historiebakgrund kring varför föreningen bildades, vilka vi är idag

och hur vi jobbar runt om i hela Sverige.

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. Utan medlemmar och dess

engagemang, inget RiF (klyschigt, men sant). 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.

RiF:s målsättning är att värna om fältarbete som yrke och om fältarna som yrkesgrupp.

Fältsekreterare/fältassistenter/fältarbetare/fältare (kärt barn har många namn) tillhör dem som

RiF håller varmt om hjärtat. Genom föreningen kan vi alla utveckla och berika fältarbetet med

metoder och kunskap. Att vara medlem och engagera dig möjliggör även föreningens fortsätta

ambitionen att synliggöra fältarbete i media, fungera som en länk mellan praktiker och

forskare inom området och delta i den socialpolitiska debatten gällande ungdomsfrågor. Detta

för att fältarbete ska få leva kvar som yrke och du som yrkesutövare.

Medlemskap i RiF
Fältarbetet kan ibland kännas ensamt och därför vill vi uppmuntra till medlemskap i RiF.

Medlemskapet är på årsbasis, kostar 400 kr per person och behöver förnyas varje år.

Som medlem får du ta del av…

● Kunskap och erfarenhetsutbyte med andra fältare runt om i landet samt tips och idéer

om hur er verksamhet kan utformas och stå kvar i kärvare tider.

● Möjlighet till att säkra sin kompetens och bidra 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. En Riksutbildning som garanterar

gemenskap och utbyte med medlemmar/fältare från norr till söder!

● Om du som medlem väljer att bli mer engagerad i RiFs styrelse, så som ledamot eller

har ett regionsansvar får du ett reducerat pris på Riksutbildningen. Som tack för ditt

engagemang.

● Medlemmarna får även ett nyhetsbrev från RiF styrelse en gång i månaden. Där lyfts

vad styrelsen sitter med just nu, tips på utbildningar och andra organisationer vi

samverkar med som exempelvis C.A.N, universitet eller folkhögskolor. Eller tips



och/eller goda exempel från andra fältgrupper. Sådant som vi tror och tycker är

relevant att sprida till RiFs medlemmar.

Regionsarbetet inom RiF

I och med General Data Protection Regulation (GDPR) upplyser vi våra medlemmar om att vi

lagrar personuppgifter i form av namn och angivna mejladresser. Du som medlem har alltid

rätt att få dina uppgifter borttagna från vårt medlemsregister när du meddelar detta.

Om du vill veta mer om GDPR gå in på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Via länken nedan kan du se hur vi är utspridda i hela Sverige - vilken region tillhör du?

Karta – RIF (faltarbete.se)

Region Norr

(Lappland, Norrbotten, Västerbotten,

Ångermanland, Jämtland, Medelpad,

Härjedalen, Hälsingland)

Region Öst

(Dalarna, Gästrikland, Uppland,

Västmanland, Södermanland,

Östergötland, Gotland, Åland)

Region Väst

(Värmland, Närke, Dalsland, Bohuslän,

Västergötland, Halland)

Region Syd

(Småland, Öland, Blekinge, Skåne)

Att vara fältare 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 fokuset.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.faltarbete.se/on-rif/karta/


Grundstenarna inom fältarbetet har bestått, trots många år sedan föreningen bildade och vi

finns för att förmedla att det förebyggande ska fortsätta satsas på. Ni medlemmar är så otroligt

viktiga i det arbetet och vi är många som vet att vår profession gör skillnad för våra barn- och

unga. Vi vet även att vi är många fältare som ibland ställer sig frågan - vad gör vi ens för

skillnad? Därför finns RiF och dess sammanhang; för att bibehålla gemenskapen, att fungera

som en trygg hamn, kunskapskälla och bollplank när det behövs. I  just dom stunderna, både i

det stora och i det lilla.

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

mailto:styrelse@faltarbete.se
http://www.faltarbete.se

