
Kursutvärdering Bygga-F  HT-2012 
Fuktsäkerhetsansvarig produktion 
Efter kurs i fuktsäkerhetsansvarig produktion hösten 2012 genomfördes en kursutvärdering. 
Resultatet av kursutvärderingen presenteras i detta dokument. Frågorna var till största del 
flervalsfrågor. Fritextfrågor ställdes på frågorna vad som kunde förbättras och vad som var bra med 
kursen. 

Kommentarer till flervalsfrågor 
De flesta ger kursen ett högt helhetsbetyg.  Det visar sig att de som anger ”krav internet” som 
anledning till att de gått kursen generellt ger den något lägre betyg. Många kursdeltagare anger att 
de är benägna att rekommendera kursen till andra.  

Spridningen är stor bland deltagarnas motiveringar till att gå kursen. Ungefär hälften har krav från 
kunder eller internt, medan resterande delas upp i de som vill börja sälja tjänsten 
fuktsäkerhetsansvarig produktion och de som allmänt har intresse av att lära sig mer.  

Många av deltagarna anger att deras tidigare erfarenhet inom fuktområdet är medelbra eller lite 
bättre. De som söker sig till kursen har antagligen ett intresse för fuktfrågor men behöver lära sig 
mer.  

De flesta har fått reda på kursen genom det egna företaget, dock framgår det inte av utvärderingen 
hur de olika företagen har fått information kring kursen. Fuktcentrums hemsida och 
informationsutskick verkar båda vara viktiga kanaler för att marknadsföra kursen.  

Introduktionsdagen fick ett ganska lågt betyg med medel på 3,2. En av deltagarna anger att 
introduktionsdagen var bortkastad tid. Här kan det finnas saker att förbättra.  

Kommentarer från fritextsvar 

Saknade i kursen/ Förslag till förbättringar 
Flera kursdeltagare efterfrågar mer om hur fuktplanen ska dokumenteras, både hur 
dokumentationen utförs och hur en färdig dokumentation ser ut. De upplever att det saknas en 
målbild. Flera anger också att ett praktiskt moment hade varit givande. Nedan följer några av de 
önskemål som kom upp i enkäten 

• Exempel från ett projekt där det har varit problem med fuktarbetet och vad man gjort för att 
lyckas.  

• Föreläsare från försäkringsbolag 
• Ett praktiskt moment, kanske provlabb eller filmklipp på hur något utförs konkret. Kanske 

fylla i en fuktrond på plats.  
• Verktyg för att föra vidare kunskapen till yrkesarbetare 

Bra saker med kursen / Saker som ska finnas kvar 
Den vanligaste kommentaren är beröm till föreläsarna. Några skriver att det är bra att kursen 
äntligen finns, att motsvarande kurser saknats. Andra positiva kommentarer som flera anger är 



öppenheten och diskussionen i gruppen. Att deltagarnas kunskapsnivå har ökat visar sig också i 
kommentarerna . Nedan följer några av de kommentarer som inkommit: 

• Kursen ger saklig information och en tydlig presentation av arbetsrollen som 
fuktsäkerhetsansvarig 

• Mycket bra föreläsningar och föreläsare.  
• Kursen fångar upp hela spektrumet kring fukt och har höjt min kompetens 
• Öppen dialog och diskussioner i gruppen 

 

Diagram över insamlade svar från enkäten 

 

 

Medelvärde 4,1 
Fuktkonsulter 4,2  
Produktionsledning 4,3 

 

 



 

 

Medelvärde 4,2 

Fuktkonsulter 4,7 
Produktionsledning 4,1 



 

 

Medelvärde 3,6 



 

 
 

 

 

Medelvärde 3,2 
Fuktkonsulter 3,6 
Produktionsledning 3,2 
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