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Om utbildningen

Utbildningen processteknik är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med heltidsstudier. 

Utbildningen specialiserar sig inom pappers- och massaindustrin, men ger även 

möjlighet att kunna jobba inom andra industrier och fabriker så som på ett bryggeri eller 

på ett kraftverk till exempel.

Utbildningen varvar teori med praktik för att få eleverna väl bekanta med branschen 

och kursplanen är väl anpassad för den industri som utbildningen riktar sig till. Ett 

perfekt val för den som vill pröva på jobbet man söker sig till medans man utbildar sig!

Programmet omfattar 400-YH poäng och under första året så ligger fokusen på 

grunderna inom pappersmassatillverkning och framställningen av papper. Under första 

året läser man även grunderna inom matematik, fysik och lite kemi bl.a. Utbildningen 

består även av praktik i form av LIA (Lärande I Arbete) och tar upp mycket av skoltiden 

under första samt andra året. Praktiken är menade för att ge eleven en inblick på hur 

deras framtida yrke förmodligen kommer att vara och fungerar som komplement till 

studierna. Praktiken är även till för att ge eleven en fot in i industrin och ger goda 

chanser till sommarjobb.

Anläggningskunskap                                             15 p

Apparatteknik med värme- och strömningslära 30 p

Arbetsmiljö 5  p

Automationsteknik                                                25 p

Examensarbete 30 p 

Fysik med fysikalisk mätteknik 25 p

Industriella processer                                            50 p

Kemiska processer och kemisk analysteknik        35 p

Kommunikation och information                          20 p

Lärande i arbete LIA 1                                          60 p

Lärande i arbete LIA 2                                          40 p

Matematik och statistik 25 p

Miljö och kvalitetsteknik                                      20 p

Service och underhåll                                           20 p

Text: 



Utbildningsledare är Charlotte ”Lotta” Hjort som huvudsakligen 

sköter utbildningen inom, kurser såsom matematik, fysik och 

industriella processer.

Lotta kommer ursprungligen från Skåne och flyttade till Värmland i 

slutet av 80-talet efter att ha studerat kemiteknisk utbildning på 

Chalmers i Göteborg. Här jobbade hon på Kamyr, Karlstad Mekaniska 

Verkstad. Under hennes tid på företaget var hon verksam på deras 

utvecklingsavdelning för att ta fram nya blekmetoder för pappersmassa 

och jobbade kvar där till 2000.

Efter att ha jobbat på Kamyr ville Lotta prova på livet som lärare och 

tog lärarexamen på Karlstads Universitet. Som lärare undervisade hon 

elever på universitetet, högstadiet och gymnasiet, bland annat 

industriprogrammet i Grums. Detta tills det att hon blev erbjuden 

tjänsten som utbildningsledare på Karlstad Teknikcenter 2017, där hon 

utöver att vara ansvarig för utbildningen har hon även en hel 

undervisning med oss elever.

Vad gäller utmaningar att leda kursen svarar Lotta att det gäller att 

finslipa och hålla ihop kursplanen, men även att ha ett starkt kontaktnät 

med branschen och industrin för att hjälpa eleverna i kursen att få 

givande LIA-perioder (lärande i arbetet). Att se till att hålla 

utbildningen så relevant och förberedande för arbetslivet som möjligt 

med är det Lotta tycker är det mest givande av att hålla i utbildningen. 

Kursen har en enorm utvecklingspotential, det är ett konstant arbete att 

genom feedback från studenter och ledningsgruppen med 

representanter från branschen göra utbildningen ännu bättre och 

modern.

Utbildningsledare

Lotta Hjort



Det gångna året har ju varit tufft för alla runtom i världen, och på KTC 

var det ingen skillnad. Eftersom bruken och arbetsplatser runtom i 

landet haft restriktioner har det varit lite knepigt med besök. Samtidigt 

har nya arbetssätt vuxit fram i skuggan av pandemin, något som ändå 

Lotta tycker är en positiv aspekt. ”Undervisning via Teams, till 

exempel. Om studerande är sjuka så skulle man på ett sätt kunna följa 

undervisningen ändå. Som ett komplement” säger hon. Att ha korta 

möten med personer från hela regionen är ju lättare att utföra 

dessutom.

Till personer som funderar eller är intresserade av att läsa till 

processtekniker säger Lotta; ”Om man vill satsa på en tvåårig 

utbildning där man får chans att vara ute och göra praktik under 

utbildningstiden. Man har ett sätt att marknadsföra sig själv och skaffa 

sig ett kontaktnät, så är det en väldigt bra utbildning.” Fördelen med 

en praktisk utbildning kontra en teoretisk utbildning är ju också att du 

får en faktisk kontakt med arbetslivet du planerar att arbeta inom. Du 

behöver heller inte ha en tidigare akademisk bakgrund inom just teknik 

för att läsa och förstå vår undervisning, men det är ju alltid ett plus.

Hur Lotta har tänkt fira den kommande påsken säger hon att det blir 

hemma med familjen.



Helene Almlöf Ambjörnsson agerar handledare och vägledare för 

flera av våra laborationer vi utför under utbildningen samt undervisar 

oss i kemi, processteknik med mera.

Helene jobbade tidigare som undersköterska mentalskötare i över 10 år 

på Centralsjukhuset i Karlstad innan hon valde att vidareutbilda sig till 

civilingenjör i kemiteknik på Karlstads Universitet med ett 

naturvetenskapligt basår däremellan. Efter det disputerade hon inom 

kemiteknik 2013 med inriktning massateknik och spenderade ett halvår 

som lektor på universitetet.

2014 fick hon anställning på Nordic Paper i Säffle som 

processingenjör, där hon var projektledare för att starta upp en ny 

kemikalieberedning. I samband med projektet tog hon fram material 

och utbildade operatörer i den nya anläggningen. Därefter blev hon 

linjechef för PM 3 i Säffle och stannade kvar i drygt fyra år, varpå hon 

började som lärare på Karlstads Teknikcenter med en rejäl nypa reell 

kompetens värvad med pedagogik från sin utbildning på universitetet.

Utmaningar med att leda kurserna Helene är ansvarig för anser hon är 

att ständigt hålla dem uppdaterade och se till att kursmaterialet är så 

bra som möjligt som möter branschens behov. En annan aspekt är 

också att underhålla maskinerna på labbet, så att de fungerar för 

eleverna vid laborationstillfällen. Det hon tycker är det roligaste och 

mest givande med utbildningen är att interagera med oss elever, att se 

när vi jobbar och få respons med tillhörande diskussioner. Att 

utbildningen ständigt är i förändring och är ”levande” tycker hon 

dessutom är extra spännande.

Helene Almlöf Ambjörnsson



Under året som gått har det varit en del utmaningar att jobba runt 

pandemin, men Helene tycker ändå att det har fungerat bra med 

distansundervisning och restriktioner. En positiv bieffekt hon upplevt 

är inom tekniken; ”Ja, det positiva är väl ändå att man har fått tvinga 

sig att lära sig dem här digitala hjälpmedlen. Det tror jag att vi kommer 

använda oss mer utav i framtiden”.

Vid frågan om har något för folk som är intresserade av utbildningen 

säger hon att det är en jättebra utbildning som ger elever precis de 

kunskaper som efterfrågas av arbetslivet och göra ett bra jobb som 

operatör. Det är en bred utbildning som ger en bred och riktad 

utbildning som ger baskunskaperna för yrket.

Slutligen frågar vi Helene hur hon tänker fira den stundande påsken. 

”Den firar jag hemma i trädgården göra lite arbete i sällskap med mina 

hästar och katter” säger hon och skrattar.



En annan processindustri

Utbildningen processtekniker på KTC handlar om att producera 

operatörer som självständigt kan jobba inom olika processindustrier. 

Det riktar sig mot tillverkningsindustri med flera olika 

tillverkningsmoment, i första hand mot Skogs- och 

pappersmassaindustrin men också andra industrier som energi, 

petrokemisk industri, järnverk, stålverk, maskindelar o.s.v.

Karlstad Energi

Karlstad energi är ett exempel på en alternativ processindustri till 

skogs- och pappersmassaindustrin som tillverkar el och värme.

Karlstad Energi ägs av Karlstad kommun och bolaget består av cirka

150 anställda och har en omsättning på cirka 1 miljard SEK.

Huvudanläggningen är Hedenverket som ses på bild nedan och där

ligger även huvudkontoret. Kraftvärmeverket Heden består av en

avfallspanna som producerar värme till fjärrvärmenätet och två

biopannor som eldas med flis och bark och producerar el till elnätet

samt värme till fjärrvärmenätet. En reservanläggning finns i yttre

hamn.

Bolagets huvudsakliga tjänster är som leverantör av fjärrvärme till

kunder i Karlstad och Hammarö samt el till kunder i Sverige men även

andra energitjänster som solcellspaket, energieffektiviseringstjänster

med mera.

Karlstad Energi levererar fjärrvärme till cirka 50 000 karlstadsbor och

förnybar el till cirka 42 000 hushåll och företag runt om i Sverige.

Bolaget arbetar efter ISO 14001 standard och är certifierade enligt

schysst elhandel.



Karlstad Energis verksamhet på Heden består av elektriker, mekaniker,

operatörer, drifttekniker, sophämtare, fjärrvärmetekniker,

fastighetsskötare samt administrativ del.

Bolaget ställer höga miljökrav på sin verksamhet, och för att kunna

leva upp till sin miljöpolicy arbetar Karlstads Energi kontinuerligt

med olika miljömål. Genom smart energiteknik har de bland annat

ersatt olja och andra fossila bränslen med helt förnybar el. Lite mer

än hälften av elen kommer från vattenkraft, medan biokraft står för

cirka 40 procent av den producerade elen. Ungefär fyra procent av

elen kommer från vindkraft.
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Renseriet Skoghall

Renseriet på Skoghall är ett av de första stegen i pappersprocessen och 

en fantastisk arbetsplats där man tillsammans med andra har 

möjligheten att styra mängden ved och hastigheten på processen, där 

samspelet mellan maskinförare och övervakare från monitorrummet 

har stor betydelse. Renseriet utvecklades på Skoghall år 2012 och ett 

helt nytt renseri byggdes, där man såg utvecklingsmöjligheter på grund 

av brukets goda lönsamheter. Med den nya stora vedgården och 

utrustning har man möjligheter att kunna styra kvaliteten på flisen, 

såsom barkhalt och storleksfördelning. 

Ett renseri är en tung arbetsplats med stockar och buller, där denna 

utveckling har skapat en modern, säker och en så tyst arbetsmiljö som 

det går. Detta ger bra förutsättningar för framtida resultat. 





Nya satsningar på 

Skoghalls Bruk

Stora Enso ansöker om miljötillstånd för att utöka och förbättra 

kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk. 

Genomförs projektet knäcker bolaget miljongränsen för 

kartongtillverkning.

Investeringen innebär en satsning på närmare 9 miljarder SEK och gör 

bruket mer kostnadseffektivt och integrerat till närmare 100 procent. 

Projektet skulle dessutom sänka fossila koldioxidutsläpp från 

tillverkningen avsevärt. 

Förprojektet utvärderar en möjlig uppgradering och expansion av den 

befintliga massakapaciteten från 370 000 ton till 780 000 ton per år, 

samt en potentiell ökning av kartongkapaciteten på 120 000 ton per år.

– Det skulle innebära att vi kan försörja våra kartongmaskiner med 

egentillverkad massa, säger platschefen Marie Morin.

Förprojektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021. Produktionen 

skulle kunna starta tidigast under Q4/2023. För närvarande har 

Skoghalls bruk en årlig kapacitet på 885 000 ton förpackningskartong.

Om allt går i lås räknar Stora Enso med att kunna vara igång med 

produktion under sista delen av 2023.

- Investeringen skulle ligga i linje med vår strategi att påskynda 

tillväxten inom förpackningar samt utveckla brukets konkurrenskraft 

genom stordrifts- och integrationsfördelar, säger Hannu Kasurinen, 

EVP på Stora Ensos division Packaging Materials.



Efterfrågan på kartong av biomaterial till livsmedelsförpackningar ökar 

i världen. Stora Enso har en stark position på marknaden, inte minst 

genom Skoghalls bruk där cirka 800 000 ton vätskekartong tillverkas 

varje år. Var sjätte vätskekartongförpackning i världen är tillverkad av 

kartong från Skoghalls bruk, enligt bolaget.

– Vi är nästan fossilfria idag, bara åtta procent av bränslet vi använder i 

dag är fossilt, men efter utbyggnaden skulle vi sluta använda olja helt, 

säger Hans Olsson
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Stora Enso värnar om 

mänskliga rättigheter

Inom hela Stora Ensos verksamhet engagerar man sig för mänskliga 

rättigheter. Leverantörer, medarbetare, närliggande samhällen samt 

underleverantörer är även inkluderade i detta. När framtida 

investeringar ska beslutas, sammanslagningar ska ske eller vid inköp 

och försäljning, så tas riskfaktorer för mänskliga rättigheter med i 

beräkningarna. 

Ansvarsskyldighet genom transparent rapportering, diskussioner med 

lokalsamhället och sociala och miljömässiga konsekvensanalyser är 

några exempel som är inkluderade i Stora Ensos due diligence-

förfaranden för mänskliga rättigheter. För att styra företagens due

diligence-förfarande arbetas det fram och undersöks ny lagstiftning i 

flera länder. 

För övervakning av mänskliga rättigheter fortsatte man under 2020 

med att utveckla ett program. 22 av 24 åtgärder hade slutförts i slutet 

av året, riktade till de utvecklingsområden som hittades för 

koncernfunktionsprocesser under 2019.

Från de tio principerna i FN-initiativet Global Compact utgår Stora 

Ensos hållbarhetsagenda där mänskliga rättigheter ingår. Det som 

omfattar Stora Ensos riktlinjer för mänskliga rättigheter är policy för 

mänskliga rättigheter, Stora Enso-koden samt uppförandekod för 

leverantörer. Stora Enso-koden riktar sig till alla anställda och är en 

samling av värderingar. Överallt där Stora Enso har verksamhet 

tillämpas dessa värderingar och styr på så sätt deras arbete.

I kommande satsningar kommer Stora Enso att inrikta sig på områden 

som man prioriterar. Detta görs även om man respekterar och lägger 

stor vikt vid mänskliga rättigheter. Några av alla dessa 

prioriteringsområden är barns rättigheter kopplat till skogssektorn, 

tvångsarbete, hälsa och säkerhet samt rättvisa anställningsvillkor. 



Billerudkorsnäs tillsammans med några av de bästa aktörerna inom 

barriär, design och teknik har ett projekt där innovationen är att 

skapa en pappersflaska för kolsyrade drycker som är 100 procent 

återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar.  

2013 såg man den första versionen av en paper Bottle av det danska 

innovationsföretaget ecoXpac, detta företag är nu delägt av 

Billerudkorsnäs. Ett år senare anslöt sig det danska teknologiska 

institutet i projektet och 2015 gick även Danmarks Tekniske 

Universitet, bryggerikoncernen Carlsberg och Billerudkorsnäs in i 

projektet. 

Billerudkorsnäs har utvecklat massareceptet, kemin och malningen 

bakom denna fiberflaska. För att få hållbara och starka flaskor som 

kan motstå ett högt tryck så använder de sig av tekniken 

termoformning eller impulstorkning, då sprutas fibermassan in och 

torkas under högt tryck i sluten form. Denna teknik gör det möjligt 

att producera invecklade former snabbt och med en reducerad 

energiförbrukning.   

Flaskan kommer att vara återvinningsbar men det kommer inte göras 

fiberflaskor av dem återvunna fibrerna utan dem kommer att 

användas till kartongemballage och påsar eftersom man endast får 

tillverka en flaska av nyfiber enligt livsmedelsförordningen. 

Paper bottle projeketet startades 2015 och man väntas inom snar 

framtid få se flaskan på marknaden, men det tar tid att utveckla en 

ny process, teknik och förpackning. Förhoppningen är att kunna nå 

en betydande produktion om några år.  Text: 

Paper Bottle - Projektet



KM7 Mot ljusare tider

Har KM7 uppnått sina mål?

Uppstarten av kartongmaskinen KM7 har inte gått som planerat ur en 

ekonomisk synvinkel. Priserna på wellpapp har fallit och divisionen Board 

har haft dyra uppstartskostnader för KM7. Däremot har kundresponsen på 

producerat och sålt material varit positiv och den tekniska kvalitén har varit 

tillfredställande.

Vilka problem uppstod?

Projektet blev cirka två miljarder dyrare än beräknat och förseningar på ett 

halvår uppstod. När pålningen började upptäcktes det att berggrunden var 

längre ner än projektgruppen hade räknat med. Nya lösningar fick utredas 

och det blev oerhört mer komplext och dyrt att göra klart bygget med de 

utmaningarna.

Hur ser det ut framöver?

I en intervju svarar Petra Einarsson:

“Det känns som om den här investeringen kommer att ta med 

sig BillerudKorsnäs rakt in i framtiden. Speciellt med tanke på miljön. 

Världen skriker efter fossilfria och hållbara produkter och det är just det som 

KM7 kommer att producera” säger vd och koncernchef Petra Einarsson.

KM7 producerar kartong som kan användas till exempelvis 

mjölkförpackningar, fruktlådor, elektronik- och chokladförpackningar.



När är det planerat att allt ska vara i full produktion?

Kartongmaskinen är en av de största och mest effektiva i världen. 

Den är 350 meter lång och kommer att producera 550 000 ton per år 

när den gå med full kapacitet. År 2023 kommer KM7 att vara 

fullt upprampad enligt prognos och kommer få ut alla effekter av 

den.

Trots de backslag som KM7 har haft så har projektet tagit stora kliv 

framåt under 2020. Med de intressanta produkter som 

tillverkas tillsammans med den växande kartongmarknaden, ser 

framtiden ljus ut för KM7 framöver.

Text: 
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