
YH-kurser 
och kurspaket

inom hållbarhet.



Textil- och modebranschen gör stora avtryck på klimatet, vilket 

påverkar företagens behov av omställning. Genom design, nya 

materialval och cirkulära affärsmodeller hittar vi nya vägar till en 

hållbar framtid. Nordiska Textilakademin erbjuder nu kurspaketet 

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode, 90p och kursen Hållbar 

utveckling inom textil/mode, 20p.

Kurserna är framtagna för yrkesverksamma personer som behöver 

kunna agera handlingskraftigt genom ett strukturerat, effektivt och 

engagerat hållbarhetsarbete för att kunna påverka branschen till en 

lägre klimatpåverkan.

FÖR LÖNSAMMA AFFÄRERDISTANSKURSER INOM

HÅLLBARHET.
Socialt, miljömässigt, cirkulärt

Nordiska Textilakademin bedriver utbildningar som 

förser textilbranschen med kompetenta medarbetare. 

Våra utbildningar är inriktade på textil, mode och 

konfektion - från design till slutanvändarfas med 

återvinning/återanvändning. I fantastiska lokaler i 

Textile Fashion Center i Borås arbetar vi i nära 

samarbete med den svenska textilbranschen. Vårt 

uppdrag är att öka lönsamheten och kompetensen 

hos svenska textilföretag genom samarbete, 

rådgivning och utbildning.

mattias
Underline



Det här är ett kurspaket gjort för yrkesverksamma som på olika sätt vill ta 
nästa steg inom hållbarhet, och som vill vara med och påverka mode- och 
textilbranschen till en lägre klimatpåverkan.

Utbildningen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer 
och ger en flexibilitet att genomföra sina studier som passar individen själv.

Det är deltagarens egen personliga planering som styr handledning och 
det individuella projektet – som med fördel kan utgå från företagets 
verksamhetsmål, såsom att självständigt driva en existerande/ny hållbar 
affärsmodell vid ett textil- eller modeföretag, eller att se till att företagets 
avdelningar samverkar och kommunicerar i enlighet med uppsatta 
hållbarhetsmål.

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell 
kompetens samt minst 2 års branscherfarenhet av inköp, produktion, kvalité, 
design, produktutveckling eller företagsledning. Vid fler sökande än antalet 
utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode, 90p

Studieort: distans 
Omfattning: ca 6 månader 
Studietakt: trekvarts fart
CSN-berättigad utbildning: ja



Detta är kursen som ger dig grunderna i och förståelsen för hållbar 
utveckling inom ett textil- och modeföretag idag.

Textil- och modebranschen är i en strukturomvandling. För att utvecklas i 
rätt riktning ligger fokus på nya modeller och inre och yttre hållbarhetskrav. 
Varje företag i branschen måste driva ett pågående hållbarhetsarbete där 
alla roller i organisationen behöver ha grundläggande kunskaper kring vad 
hållbarhet innebär.

En bred samsyn behöver finnas kring hur företag kan nå uppsatta 
hållbarhetsmål. Vägen dit går genom bland annat design, nya/återvunna 
material, affärsmodeller och cirkulära system.

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. 
Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår 
urvalsprocess.

Hållbar utveckling inom textil/mode, 20p

Studieort: distans
Omfattning: ca 8 veckor
Studietakt: halvfart
CSN-berättigad utbildning: ja
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