
BLI TEXTILTEKNIKER -  
FRAMTIDSSÄKRA SVERIGES TEXTILINDUSTRI 

Vill du hantera maskiner och processer i en världsomspännande och 
utvecklande bransch? Ny yrkeshögskoleutbildning för dig som gillar innovativ 
teknik inom svensk textil. Var med och producera kläder och funktionstextil 
för bland annat skogsindustrin, fritid, inredning och bilindustrin.
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Om utbildningen: 
Detta är YH-utbildningen för dig som gillar utmaningar och som vill arbeta 
med och utveckla textil produktion och textila maskiner. Under utbildningen 
till textiltekniker får du kunskaper som ger dig överblick över textila materials 
beståndsdelar, egenskaper, tillverkning och användning, grunderna inom 
systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering och kvalitetsstyrning. 

Axplock av kursinnehållet:  
Maskinkunskap 
Produktionskunskap 
Materialkunskap och bindningslära
 
Du kommer efter genomförd utbildning att självständigt kunna planera och på 
ett säkert sätt utföra arbete i en textil produktion, självständigt hantera och 
underhålla utrustning enligt fastställda underhållsplaner, kunna delta i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för att arbeta efter fastställda 
instruktioner samt följa upp produktionsresultat. Du lär dig även om hur man 
utifrån miljökrav kan arbeta för en hållbar produktion. 
 
När du är klar efter examen finns flera möjliga yrkesroller:  
Textiltekniker/processoperatör inom textilindustrin  
Vävare
Vävlagare  
Stickare
Stickmaskinsställare  
Varpare

Som textiltekniker kommer du bland annat att ha som uppgift att omvandla 
designers och konstruktörers idéer och ritningar till en fungerande produk-
tion. Du arbetar oftast i team med andra för att få textilproduktionen att 
flyta smidigt. Finurlighet, noggrannhet och problemlösning är efterfrågade 
egenskaper. 

Lärande i arbete, LIA 
Eftersom yrkesrollerna är praktiska kommer nästan 50 procent av utbildningen 
att ske via praktik ute på företagen, det vi kallar Lärande i arbete (LIA). 
 
Behörighet
Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet. Vid fler sökande än 
platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bland 
annat: betyg och särskilt prov.
 
Ansökan görs via vår webbsida: nordiskatextilakademin.se/utbildningar 
 



Textila fibrer kan användas till en mängd olika produkter och ändamål,  
alltifrån funktionskläder som ska andas och hålla värmen till skydds- 
byxor som ska kunna stå emot motorsågens farliga kedja till ventilations- 
installationer eller textilier för linnedukar och poollinjer. Bilderna i collaget 
är några exempel på textila produkter som produceras hos våra samarbets-
företag, där du som studerar till textiltekniker kan komma ut på praktik. 
Under praktiken får du lära dig företagets produktionsverksamhet och får 
förståelse om branschen. Du lär dig yrkesrollen, om dess arbetsprocesser, 
arbetsmiljö och mycket mer. 
 
Kontakta oss på: info@nordiskatextilakademin.se om du är  
intresserad av att veta mer om utbildningen och om skolan.  
 
Följ oss gärna på instagram: @nordiskatextilakademin
 

Foton från Bandi, Engtex, Woolpower, Klässbols Linneväveri



Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) 
som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft.

Våra 2-åriga yrkesutbildningar är inriktade på textilbranschen olika  
kompetensbehov – från design, kvalitet och produktion, till sälj och inköp. 
Kursinnehållet är direkt anpassat till arbetsmarknaden och  
näringslivets behov, med ett praktiskt fokus där teori varvas med  
praktisk kunskap. 

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins 
utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i 
branschen, var och en specialist inom sitt område.  

Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

Scanna QR-koden med din mobil  
för att läsa mer och ansök till  
utbildningen textiltekniker/ 
processoperatör

Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås  
BOX 55008,S-501 14 Borås  
+46 (0)33 - 41 01 07 
info@nordiskatextilakademin.se


