
Den moderna processindustrin är idag en 
högteknologisk bransch. Vill du vara med och 
fortsätta den spännande utvecklingen av det 
som många kallar ”navet i den värmländska 
industrin”, ska du bli processtekniker.

Utbildningen inriktas mot skogsindustrin, men i utbild-

ningen ingår också de generella grunderna som är viktiga 

för olika processtekniska verksamheter. Du lär dig bland 

annat apparatteknik med värme- och strömningslära, 

automationsteknik, service/underhåll och miljö/kvalitets-

teknik.

MODERN MILJÖTEKNIK ÄR VIKTIGT

Det är viktigt att du känner till vilka effekter industrin 

har på vår miljö och vad som görs i branschen för att bidra 

till en hållbar utveckling. Miljö- och hållbarhetstänkandet 

är därför viktiga delar av utbildningen.

Den moderna processindustrin är en del i ett internatio-

nellt nätverk och därför kommer du också att få studera 

språk, kommunikation och presentationsteknik.

Du kommer att ha tillgång till ett unikt processtekniskt 

center under utbildningen. Här kommer du att, under 

handledning av erfarna yrkesmänniskor, själv få framställa 

pappersmassa och tillverka papper i en skal modell av en 

”riktig” pappersmaskin.

GIGANTISKT NÄTVERK INOM BRANSCHEN

Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet har ett 

gigantiskt nätverk av företag med inriktning mot skogs- 

och processteknik. Få platser i Sverige, ja kanske till och 

med i världen, kan stoltsera med en så unik koncentration 

av skogsnära verksamheter som just Karlstad.

Här hittar du både producerande enheter, världsledande 

maskinleverantörer, forskningsanläggningar och ingenjörs-

kompetens som slår det mesta i den här branschen. Därför 

kommer du som väljer att läsa till processtekniker att få 

stifta bekantskap med några av världens främsta inom sitt 

område, oavsett om det gäller tillverkning eller forskning 

och utveckling.
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ENGAGEMANG FRÅN NÄRINGSLIVET
“The Paper Province är ett nätverk med cirka 90 medlemsföretag inom 

massa- och pappersbranschen i regionen. Våra företag har, och kommer 

fortsatt att ha, ett stort behov av den kompetens som processteknikut-

bildningen ger. Vi rekommenderar den därför varmt till dig som är sugen 

på ett spännande jobb efter avslutad utbildning.”

Maria Hollander, The Paper Province

“Värmland är en viktig skogsindustriell region. Tillgång på kompetent 

arbetskraft är centralt för våra medlemsföretag och en förutsättning 

för hållbar utveckling. Därför ser vi positivt på en kvalificerad yrkes-

utbildning inom processteknik.”

Elsa Lagström, Skogsindsutrierna

UNIK UTBILDNINGSMILJÖ
Den processtekniska utbildningen genomförs på Karlstads Teknikcenter. 

Här finns utrustning för både massakokning och papperstillverkning i en 

skalmodell av en ”riktig” pappersmaskin. Den avancerade tekniska utrust-

ningen, närheten till teknikföretag och åldersmixen på eleverna gör centret 

till det enda i sitt slag i Sverige. Här möts alla – gymnasieelever, yrkeshög-

skolestudenter och personal från näringslivet – som vill utbilda sig för att 

arbeta och göra karriär inom teknikbranschen.

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSSTART
Ansökan gör du via vår webbplats, karlstad.se/yh. Utbildningen startar i 

augusti.

För att söka till utbildningen behöver du uppfylla behörighetsvillkoren 

för studier inom yrkeshögskolan. Läs mer på www.yrkeshogskolan.se. 

Dessutom krävs följande särskilda förkunskaper eller motsvarande kurser:

- E i kursen Matematik 1 alternativt Godkänt i kursen Matematik A 

- E i kursen Matematik 2 alternativt Godkänt i kursen Matematik B 

- E i kursen Svenska 1 alternativt Godkänt i kursen Svenska A 

- E i kursen Engelska 5 alternativt Godkänt i kursen Engelska A

samt något av följande alternativ:

- E i kurserna Fysik 1a och Kemi 1 alternativt Godkänd i kurserna Fysik 

A och Kemi A eller 

- E i kurserna Naturkunskap 1 och Naturkunskap 2 alternativt Godkänd 

i kurserna Naturkunskap A och Naturkunskap B.

Du som har varit ute och arbetat och läst in ovanstående kurser kan också 

vara behörig. Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

VILL DU VETA MER?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Heino Kipatsi, lärare 

Tel: 054-540 14 46, 070-522 27 30 

E-post: heino.kipatsi@karlstad.se

     

                 

KURSER
Apparatteknik med värme- och 
strömningslära ..............................................30 p

Automationsteknik ........................................25 p

Examensarbete .............................................30 p

Fysik med fysikalisk mätteknik ....................25 p

Industriella processer med massa- och  
papperstillverkning........................................45 p

Kemi med kemisk analysteknik ...................40 p

Kommunikation och information..................15 p

Konstruktion...................................................15 p

LIA 1................................................................60 p

LIA 2................................................................40 p

Matematik och statistik ................................25 p

Miljö och kvalitetsteknik ...............................25 p

Service och underhåll....................................25 p

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas 
heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.
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Besöksadress: Axel Johnsons väg 6, Karlstad. Webbplats: karlstad.se/yh 

Gilla oss på Facebook: 

Yrkeshögskolan i Karlstad


