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Bättre än riket för femte året i följd 
Nytt innehåll och upplägg i de tre beviljade yrkeshögskoleutbildningarna  
 
Campus Värnamos positiva trend fortsätter. Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) har idag beviljat tre 
av fyra utbildningsansökningar. De beviljade utbildningarna är:  

- Verktygsteknik – Platsbunden med nytt upplägg och uppdaterat innehåll. Utbildning till 
bristyrkena verktygstekniker och verktygsmakare.  

- Webbutvecklare .NET – Helt omarbetad utbildning avseende både innehåll och upplägg. Kommer 
att ges på distans med ett antal fysiska träffar på plats i Värnamo.  

- Fastighetsingenjör – Utbildningen som sedan tidigare har hög kvalitet enligt Myh:s 
kvalitetsgranskning och där alla som tar examen får jobb.  

Samtliga ansökningar är framtagna i nära samarbete med branscherna och Jönköping University, 
Tekniska Högskolan. 
 
Totalt beviljades 496 utbildningar i Sverige, den högsta beviljandegraden någonsin, 45%.  Campus 
Värnamo har i år en beviljandegrad på 75%.  

- Det är fantastiskt att återigen få flera beviljande utbildningar och att få en högre beviljandegrad 
än riket för femte året i rad. Det är ett resultat av att näringsliv och offentligsektor är engagerade 
och tydligt klargör sitt kompetensbehov, samt en hög kvalitet på de utbildningar Campus 
Värnamo levererar idag, säger Niclas Stensson utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.  

 
Extra glädjande är att Myndigheten för Yrkeshögskolan i år har beviljat en högre andel av utbildningar 
inom Data/IT. Detta är oerhört viktigt för utvecklingen både inom näringsliv och offentlig sektor. 
Utbildningen Webbutvecklare .NET kommer genomföras utifrån ett nytt distanskoncept där det bästa från 
en platsbunden utbildning kombineras med distansundervisning. Enligt branschen behövs ca 800 
personer inom de närmsta 3-5 åren enligt en behovsinventering som genomfördes 2018.   
 

- Digitaliseringen har lett till att allt fler branscher är i behov av IT-kompetens. Nu har 
yrkeshögskolan en viktig och växande roll för att bidra till kompetensförsörjningen på det här 
området, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson i ett 
pressmeddelande. 

 
- Det är fantastiskt att vi kan fortsätta ha så hög utdelning på våra ansökningar och på så sätt kan 

fortsätta utbilda framtidens kompetens för regionen. Detta bygger på ett gott samarbete. Tack all 
personal, arbetsgivare och samarbetspartners - det är tillsammans vi bygger framtidens 
kompetens, avslutar Enikö Olsson, verksamhetschef på Campus Värnamo. 

 
2018 året inleddes en historisk expansion av yrkeshögskolan. Till 2022 ska antalet årsplatser öka med ca 
45%, från ca 30 000 till 44 000. Antalet studerande förväntas samtidigt att växa från dagens 50 000 till 70 
000.  
 
Frågor besvaras av 
Niclas Stensson 
Utvecklingsstrateg, Campus Värnamo 
0370-377924 
niclas.stensson@varnamo.se 
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Fakta om de beviljade utbildningarna 
 
Fastighetsingenjör 
Omsök, utbildningen pågår. En utbildning för personer som vill arbeta inom bygg- 
och fastighetsbranschen i yrkesroller som t ex energisamordnare, driftingenjör - fastighet, 
fastighetsingenjör, teknisk förvaltare eller miljösamordnare.   
 
Verktygsteknik (tidigare Verktygsmakare) 
Omsök med nytt upplägg och uppdaterat innehåll. En utbildning för personer som vill arbeta inom 
tillverkningsindustrin i yrkesrollerna verktygstekniker eller verktygsmakare. Yrkesroller med hög 
medelålder idag och där många närmar sig pensionsåldern. 
 
Webbutvecklare .NET – distans 
Omsök, helt nytt upplägg, uppdaterat innehåll och kommer genomföras som distansutbildning med 
fysiska träffar i Värnamo. Webbutvecklare inom .NET använder den senaste tekniken för att skapa 
funktionella och dynamiska webbsystem. En kompetens som är oerhört viktig för digitaliseringen och 
samhällsutvecklingen. Efter utbildningen kan de studerande arbeta i yrkesroller som webbutvecklare, 
applikationsutvecklare och systemutvecklare hos bl.a. IT-företag, konsultföretag och inom offentlig sektor. 
 
 


