
FF proffundersøkelse gjennomført sept. 2022 

Hvordan opplever proffene å være med / ha vært med i Forandringsfabrikken? 

Hvilke råd har proffene og tidligere proffer til hva som kan gjøres annerledes? 

 
Styret i Forandringsfabrikken (FF) engasjerte Arbeidsmiljøsenteret til gjennomføring (www.arbeidsmiljo.no) 
Alle aktive proffer og tidligere proffer, som har slutta høsten 2020 eller senere, ble invitert med i undersøkelsen 

 
Slik ble undersøkelsen gjennomført: 

• For å sikre anonymitet, har Arbeidsmiljøsenteret gjort alt det tekniske rundt undersøkelsen.  

• Undersøkere i Forandringsfabrikken har sammen med ungdommer, laget spørsmålene  
• Arbeidsmiljøsenteret gikk deretter gjennom spørsmålene og justerte 

• Forandringsfabrikken sendte en liste med telefonnummer til Arbeidsmiljøsenteret, dette var numrene til alle  
som hadde sagt ja til å delta i undersøkelsen  

• Arbeidsmiljøsenteret sendte ut undersøkelsen til disse numrene, gjennom Questback  
• Purringer ble automatisk sendt til de numrene som ikke hadde svart eller fullført undersøkelsen.  

• Når undersøkelsen var avsluttet, sendte Arbeidsmiljøsenteret en ferdig rapport av svarene til Forandringsfabrikken.  

  
Svarprosent var 83%: 
223 mottok lenke med spørreundersøkelse fra Arbeidsmiljøsenteret, i perioden 1.-4.september 
Påminnelser sendt ut fra Arbeidsmiljøsenteret 3., 4. og 6.september 
184 fullførte besvarelsen, 22 fullførte ikke, 17 svarte ikke 
          

   

 

  

http://www.arbeidsmiljo.no/


DEL 1 - HVOR LENGE OG HVOR MYE HAR PROFFENE VÆRT MED 

HVORFOR ER DE PROFFER OG HAR DE FÅTT NOK INFORMASJON 
 
De tre viktigste grunnene til at proffer er med i Forandringsfabrikken er at 1) det kjennes som man gjør noe viktig,  
2) at de er med og gjør en forskjell og 3) at de får brukt sine erfaringer for å gjøre det bedre for andre 
 

 
 

 

 
 

 
 



Hvor mange har vært med hvor lenge 68% av de som svarte på undersøkelsen er aktive proffer 

 

55% er med på ting i FF ca en dag i måneden eller mer 

 

 
91% mener de har fått mer enn nok eller passe med informasjon 

 



Hva gjør FF i dag som er bra og som vi må fortsette med? 
Svar som gikk igjen fra proffer: 

• har kjent at de har fått muligheter til å være med å forandre  

• har kjent at det har vært fint å være med å fikse systemene for de som kommer etter seg 
• har fått det bedre i livet etter de har vært med i FF det har blitt lettere å snakke foran andre mennesker 

• har kjent at de har blitt tatt på alvor av de voksne i FF 
• har kjent at alle kan komme med sine tanker og råd og bli møtt med varme og kjærlighet 

• har kjent på tilhørighet og viktig fellesskap gjennom FF 
• har kjent at FF er en av få steder der de har blitt sett 

• har opplevd at de voksne er raske på å svare og følger opp 
• synes det er bra det er fokus på råd og at bare de som har erfaring med systemet er med på å gi råd 

• synes samlinger og profftreff er viktig 
• synes aktiviteter er fint så de kan ha det gøy sammen med andre proffer 

• synes det er fint at det er gratis og inkluderende å være med på ting 
 

 

Sitater:  

Forteller viktige råd til voksene uti systemene. Råd som kommer fra hjerte og virkelig trengs å komme ut. 

Det er mye som har gjort at livet mitt har blitt annerledes av å være med i FF fordi jeg har liksom fått gjort noe med de erfaringene mine og vet at 

lillebroren min eller den dagen jeg får barn selv så kanskje skolen er bedre da eller hvis de går til BUP så får de faktisk hjelpen de trenger. 

Det betyr veldig mye å få lov til å være med å fortelle til fagfolk og studenter og sånn, det er liksom veldig fint å kjenne at alt jeg har vært gjennom er 

litt verdt det. At det ikke bare er dritt som blir igjen inni meg. 

Møter barn og unge på en måte som mange aldri har blitt møtt på før. Verdsetter barn og unge sin stemme, setter dem i sentrum istedenfor de voksne. 

Jeg syns det er dritgøy og gleder meg lenge før jeg skal holde foredrag. De voksne jeg har holdt foredrag med er tålmodige og hjelper meg hvis jeg 
stopper opp på scenen. Så syns jeg det er fint at vi presenterer hovedsvar, kjennes viktig ut. Litt kult å tenke at man sier ting på vegne av flere hundre 

barn. 



Snakke med barn og unge og ta de pa ̊ alvor, vise kjærlighet og gi klemmer, se på oss som kloke rådgivere for Norge. Forskjellige aktiviteter som styrker 

fellesskapet i fabrikken. 

Prøver å finne på aktiviteter som ikke nødvendighvis koster penger men som er super koselig likevel, som spill/film kvelder 

Varme og kjærlighet på profftreff. Trygge stabile/faste voksne som er nysgjerrig og engasjert. 

 

 

 

 

 

 

  



DEL 2 - OM Å GI RÅD I FORANDRINGSFABRIKKEN OG Å PRESENTERE FOR VOKSNE 

 
96% har opplevd det som trygt nok eller som regel trygt nok til 

å dele sine viktigste råd 

 

77% har vært med å presentere råd for voksne 

 

 

73% har ikke opplevd å måtte presentere råd de ikke var enig i, 

22% noen få ganger 

 

 

85% svarte at det gikk helt fint eller tror det gikk fint for de 

voksne i FF, hvis det var noe de ikke ville fortelle 

 



Hvordan har det kjentes å være med å gi råd til voksne?  
 
Svar som gikk igjen fra proffer: 

• har føltes godt å kunne bruke egne erfaringer til å gi råd til voksne 
• har føltes fint å kunne forandre for barna som kommer etter seg 

• har kjentes meningsfylt og viktig å være med på foredrag med FF. 
• har kjent at det har blitt tryggere når de har forberedt sammen med andre proffer og fabrikkarbeider på forhånd 

• har kjent at det har vært skummelt å være med å holde foredrag i begynnelsen, men at det har  
gitt dem mestring og vært gøy. 

• har kjent at de har måttet presentere ting de ikke har vært enige i og har ønsket å dele mer av egne erfaringer 
• har kjent at det har blitt lettere å snakke på skolen og i andre deler av livet fordi de har øvd seg på foredra 

 

 
Sitater:  

Det har vært skummelt, men samtidig kjent på hvor viktig det er og hvor mye de voksne setter pris på våres råd. Føler meg viktig når de sitter å hører 

på meg  

Jeg syntes det var veldig godt å få fortelle mine erfaringer, og det å gi råd om ting jeg skulle ønske jeg sa noe om for mange år siden. 

Det føles godt å kunne gi råd til voksne fra egen erfaring. De vet ikke hvordan det føles for barn og da er det fint å få forklart det fra vår side og si hva 

vi mener. 

Det føltes veldig bra å kunne snakke foran folk som skal jobbe med barn om en sak som var viktig for meg. Å få den sjansen ga meg mot.  

Ellers, så synes jeg at det er bra at jeg har fått sjansen til å gi råd direkte til «kilden», og jeg har hatt mestringsfølelse hver eneste gang. Ganske 

skummelt og til tider ubehagelig, men fått god støtte fra fabrikkarbeiderne. 

Bra, viktig arbeid. Men kjipt na ̊r du ma ̊ presentere noe du personlig ikke er enig i. 

Kjempegøy. Men skulle ønske at det var mulighet til og fortelle mere av det vi har opplevd. Men samtidig kan jo deg være dumt og at de graver ned svar 

fra barn i Norge. 
 



Hvilke råd har du til hvordan FF kan gjøre det tryggest mulig for proffer å gi råd til voksne? (foredrag, 
presentasjoner eller på møter) 

 
Råd som gikk igjen fra proffer: 

• avtal med hver enkelt hva som er komfortabelt å snakke om og ikke  
• la oss få snakke om det som er viktig for oss, men hvis vi sier noe annet enn hovedsvar kan det sies tydelig ut at det 

ikke er hovedsvar 
• vær tålmodig og hjelp oss om vi står fast 

• fortell oss på forhånd og i pausen at ingenting er feil å si  
• sett av god nok tid til å forberede sammen med oss før foredrag, for å bli kjent med gruppa på forhånd og bli tryggere 

på hverandre, og hvor det snakkes om: 
o hva som skal skje i foredraget 

o hvem som skal snakke om hva 
o at ingen dømmer om man gjør noe feil  

o hvordan de voksne i salen kan reagere 
• voksne i FF kan være seg selv og ha det hyggelig sammen med oss  

• gi oss ros etterpå 
• sett av tid til å henge sammen etter foredrag for å snakke om hvordan det har gått 

 

 

 
Sitater:  

Det er viktig å informere proffen/e om hvordan det skal foregå og være under foredraget/presentasjonen/møte, sånn at de vet hva som skal skje 

Jeg følte meg definitivt mye mer trygg på å stå foran en haug med mennesker å holde foredrag når vi først satt i en ring og gikk gjennom temaene vi 

skulle snakke om.  

Fortelle at det er ingen som kan bestemme at det du føler/har opplevd er feil/ikke rett. Vi kan ikke bestemme reaksjonen til de som hører på, men vi 

kan fortelle vår opplevelse av systemene, som er den jobben proffene gjør.    

Be de vi skal møte om å forberede noen spørsmål før vi kommer for at vi skal kunne føle at rommet følger med/er engasjert 

At det proffer sier må være greit. Og hvis det er noe man ikkje ønsker a ̊ si må det ogsa ̊ være greit. 



Egentlig bare å fortsette å gjøre det dere gjør nå og gi masse varme og kjærlighet og ikke presse frem svar som kan være feil for dem 

Bruk gjerne litt tid etter foredrag på å gå igjennom det som har skjedd, gå på cafe, gjør noe gøy.  

Bare være seg selv under, før og etter møtet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 3 - OM Å VÆRE MED PÅ AKTIVITETER I FORANDRINGSFABRIKKEN 
 
96% synes Forandringsfabrikken har veldig eller passe 
fine/gøye/spennende aktiviteter 

 

98% mener det har vært trygt nok eller vanligvis  
har vært trygt nok å være med på FF-aktivitet  

 
 

56% av proffene som har sluttet har blitt invitert  
til å bli med på ting etter de sluttet i FF 

 

 



DEL 4 - OM Å GI TILBAKEMELDING I FORANDRINGSFABRIKKEN 
 

69% ville sagt i fra, eller tror de kunne sagt ifra hvis noe ikke 
er/var greit i FF. 20% er usikre 

 

 

 
49% har opplevd at FF har tatt i mot og tatt på alvor når de har 
sagt i fra. 30% har ikke prøvd å si fra 

 

 

 

 

 
Hvis noe IKKE er/var bra i FF, ville du klart å si fra? Skriv gjerne om hva som gjorde/ikke 

gjorde at du klarte å si fra 

 

69% svarte at de ville eller trodde de ville sagt ifra: 
Svar som gikk igjen fra disse: 

• har klart å si ifra fordi det var enkelt å prate med de voksne 
• har klart å si ifra fordi de kjente seg trygge på dem  

• har kjent at de voksne har vært tilgjengelig for å prate om det har trengt 



• har blitt tatt seriøst og problemet ble tatt opp med de det gjaldt 
• har opplevd at de voksne har vært rolige og ikke blåst det opp når de har sagt ifra 

• har merket at FF har tatt konstruktiv kritikk på alvor 
• har kjent at de voksne ikke har blitt sure eller fornærmet når de har sagt ifra 

• har opplevd at FF har vært opptatt av å finne løsninger sammen 
• 20% svarte at de var usikre på om de ville klart å si fra 

 
11% at de ikke trodde de ville klart det 
Svar som gikk igjen fra disse:  

• har tenkt at de kan si ifra uavhengig av hvordan de voksne er  
• har ikke klart å si ifra fordi de har sagt ifra til noen i FF før og opplevd å ikke bli tatt på alvor 

• har ikke kunnet si ifra fordi de har vært redde for reaksjonene 
• har vært redde for at noen skulle tenke at de ikke synes det var viktig hvis de sa ifra om noe de ikke likte  

• har vært redde for å ikke bli likt eller kastet ut, om de sa ifra 
• har ikke klart å si ifra fordi de er konfliktsky og pleier ikke si ifra når det er noe de er uenig i 

 

 

Sitater:  

Det var alltid åpent og forståelse mellom oss så jeg følte jeg kunne snakke med andre. 

Ff tar konstruktiv tilbakemelding og kritikk på alvor. De gjør sitt beste for at FF skal være en trygg plass for alle som er med. Om det er 

noe man skulle være uenig i, så vet man at man kan si fra uten å bli skjelt ut, men at man istedet blir tatt på alvor. 

De voksne er så trygge, og jeg føler at de vil høre på meg hvis det er noe som ikke er greit. 

Probleme ble tatt opp seriøst, og ble tatt opp med alle det gjaldt. 

Det er alltid en voksen å ta kontakt med, om den sitter i en annen by eller ikke er tilgjengelig der og da, så vil den voksne alltid svare. 

Det er enkelt å prate med voksne/proffer, for de er forståelsesfulle og man merker at de bryr seg. 

Generelt virker alle som jobber på FF ok til kritikk. 



Jeg klarte å si ifra pga jeg følte meg trygg rundt de jeg var med. 

Synes at det er viktig å si ifra om hvis det er noe som ikke fungerer. Alle kan bli bedre. 

Jeg har bare alltid vært dårlig på å si ifra når noe er dumt eller bra 

Det er veldig snille folk med veldig gode og klare hensikter i FF. Derfor kan de ofte virke veldig bestemt på mange ting og det er litt 

vanskelig å si seg uenig med disse. 

Siden det er et sted der vi må tenke på andre. Og da blir det litt vanskelig.  

Følte av og til at hvis det var noe jeg følte var dumt, så kunne jeg ikke si det, fordi da ville jeg blitt møtt med holdninger som «du vil 

ikke, det er ikke viktig nok for deg eller du engasjerer deg ikke nok». 

Jeg liker ikke å si ifra om ting som er dumt, fordi jeg er redd for å si noe feil, få kritikk, bli hatet på, eller for at noen skal like meg mindre 

av at jeg sier i fra 
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