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Vägen till framtiden



YH-Processteknik är en 2-årig utbildning i soliga Karlstad. Utbildningen är en 
spännande yrkesutbildning som inriktar sig mot skogsindustrin och papperstillverkning. 
Karlstads Teknikcenter ligger på Lamberget på Valmets industriområde. Det är en 
utbildning som passar alla. 

Att läsa denna utbildning ger en merit att söka jobb inom skogsindustrin. Det ger dig 
som läser en fördel som arbetsgivaren är intresserad av. Kompetenserna som behövs för 
att jobba inom skogsindustrin bestäms tillsammans med företagen och skolan. 
Samarbetet mellan arbetslivet och utbildningen ger dig bästa förutsättningen för 
framtida jobb. Under LIA (lärande i arbetet) är de studerande ute på arbetsplatser på 
olika bruk. Där får de en handledare att vända sig till och som stöd för de studerande. 
Detta samarbete är mycket viktigt och de studerande har chansen att visa upp sig. 

De företag som har representanter i ledningsgruppen och är med och utformar 
utbildningen är: Stora Enso Skoghalls Bruk, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Valmet, 
Pappers, Nordic Paper Säffle, Rottneros bruk, ÅF samt Paper Province.

Margareta Sandström, chef för Miljö och Sulfatlab på Stora Enso Skoghall tycker att 
fördelarna med detta samarbete är att lära känna de studerande i arbetsmiljön och det 
omvända att studenterna lär sig om arbetslivet. Hennes påverkan på utbildningen är att 
hon kan hjälpa till att skräddarsy utbildningen med nya kurser och genom kvalitets-
uppföljning hitta brister och förändra dem. 

Susanna Fager, HR Business Partner på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk tycker att sam-
arbetet ger företagen en möjlighet att skapa kontakt med framtidens medarbetare. LIA 
bidrar även till en effektivare upplärningstid när studenten börjar arbeta. Genom att sitta 
med i ledningsgruppen kan företagen påverka hur utbildningen ska se ut och Susanna 
kan vara med och komma med åsikter och idéer för att göra förbättringar. Hon anser 
att de kunskaper som studenterna får efter denna utbildning ger en bra grund att bygga 
vidare på när de sedan kommer ut i arbetslivet.

Från utbildning till yrkesliv

Text: Alicia Norström
Foto: Karlstad Kommun



Processteknik är en utbildning inom yrkeshögskolan på 2 år, med fokus på pappers-
industrin som samarbetar med lokala bruk för att styra utbildningen i rätt riktning 
utifrån industrins behov och utveckling.

Utbildningen är uppbyggd med stor del LIA (lärande i arbete) för att förbereda de 
studerande för arbetslivet inom industriarbete, framförallt operatörspositioner inom 
pappersbruk. Men det finns även möjlighet för laborantpositioner på bruken. 

Under LIA-perioderna får studenterna tillfälle att känna på hur deras framtida jobb 
fungerar och ser ut, samt lära sig mer om arbetet med hjälp av upplärning till specifika 
befattningar till sommarjobbsplatser. Detta i sin tur ger företagen en bättre uppfattning 
om hur studenterna är som personer och vart de passar bäst på arbetsplatsen.

På skolan finns det tillgång till en mindre pappersmaskin som används för att testa på 
att producera papper på egen hand. Detta ger en bättre förståelse för pappersindustrins 
process vid framställning av papper. Inom kurserna kommer studenterna även att lära 
sig hur hela processen från ett träd i skogen till ett papper i skrivaren går till.

Studenterna får en grundläggande uppfattning om fysikaliska och kemiska samspel inom 
industrin för att bättre förstå hur maskinerna är uppbyggda och fungerar i 
samverkan med varandra.  

Processteknik på Karlstads Teknikcenter

Kurser       Yh-Poäng
Anläggningskunskap     15
Apparatteknik med värme- och strömningslära  30
Arbetsmiljö       5
Automationsteknik     25
Examensarbete      30
Fysik med fysikalisk mätteknik    25
Industriella processer med massa och papperstillverkning 50
Kemiska processer och kemisk analysteknik  35
Kommunikation och information    20
Lärande i arbete LIA 1     60
Lärande i arbete LIA 2     40
Matematik och statistik     25
Miljö och kvalitetsteknik     20
Service och underhåll     20
Totalt 400 YH-poäng Text & Foto: Richard Fröding
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Framtiden ser spännande ut, det tycker alla i klassen YHPR18 som läser processteknik 
på Karlstads Teknikcenter. Utbildningen är på 2 år och klassen är redan halvvägs. 
Trenden har vänt och utbildningen lockar fler sökande, framför allt tjejer. 
Sammanhållningen i klassen är grym. Vissa kurser är mer utmanande än andra, men 
med ett bra samarbete och nära kontakt med lärarna har alla en väldigt bra grund att stå 
på. Klassen består av 16 elever med olika åldrar från 22-52 år med olika bakgrund. Alla 
kommer med olika erfarenheter, allt från brevbärare, kock, lastbilschaufför, reseagent, 
förskollärare, fastighetsskötare och bagare.

”Jag jobbade inom vården tidigare och kände att det var dags att vidareutbilda mig, 
processtekniker lät spännande och intressant och utbildningen har gett mig så mycket 
bra kunskap inför framtida jobb”, säger Louise. Jessica håller med, hon jobbade som 
brevbärare tidigare och kände att det var dags för en ny utmaning.

Utbildningen som leder till 
framtidens möjligheter



”Det är helt otroligt vad mycket nytt vi har lärt oss under den här tiden”, instämmer alla.
Under LIA-perioderna (lärande i arbete) har tjejerna i klassen tydligt märkt att 
industrierna är positivt inställda till att det är fler tjejer som söker sig till utbildningen. 
Det skapar en bra balans på arbetsplatsen. Blickar man tillbaka var yrket mer mans-
dominerat, idag ser det annorlunda ut. Tekniken går framåt och det är verkligen ett jobb 
för alla.

Utbildningen har ett nära samarbete med industrierna och studenterna har varit ute på 
LIA under flera tillfällen. LIA har gett alla en väldigt bra bild och kontakt med 
industrierna. ”Kompetensen som finns på bruken är helt otrolig och det är så värdefullt 
att få lära sig på plats om olika situationer som kan uppstå”, säger Reza. 

Tanken med LIA är att eleverna skall få en bra och bred bild av hur det ser ut i industrin 
och vara väl förberedda efter examen. Alla tycker att LIA är det bästa med utbildningen. 
”Teorin i skolan bygger på allt det praktiska som sker på bruken, det blir lättare att knyta 
an och ta till sig kunskapen när det händer i verkligheten”, säger Anders.

Framtiden ser lovande ut och alla är verkligen nöjda med sitt val av utbildning. 
I år har alla i klassen redan fått anställning under sommaren på bruk runt om i 
Värmland.

Det är verkligen en ljus framtid med många möjligheter som väntar alla studerande!

Foto: Andres Gomez & Sofia Ljungberg
Text: Sofia Ljungberg & Louise Hagström



Två olika skeden i yrkeslivet

I denna artikel har vi intervjuat två operatörer från Stora Enso Skoghall och frågat om 
hur de upplever sitt yrke och hur deras väg dit såg ut. 

När Christina ”Kicki” Palm klev in genom brukets snurrgrindar för första gången var 
året 1974. Hon var då 17 år gammal och yrket såg helt annorlunda ut, jämfört med för 
knappt ett år sedan då Maya Edvinsson gick direkt från den processtekniska 
utbildningen på KTC (Karlstads Teknikcenter) till en fast tjänst på samma avdelning 
som Kicki. 

Förr var arbetet mer manuellt och mycket tid spenderades ute i processen. Det kunde 
ofta vara tungt, smutsigt och bullrigt. Arbetsmiljön har förbättrats sedan dess och större 
fokus ligger på miljö och säkerhet idag enligt Kicki. 1977 var vägen mellan skola och 
arbete kortare än den är idag, inga särskilda krav fanns då vid nyrekrytering. Maya gick 
den något längre vägen genom den processtekniska utbildningen på KTC då detta är 
något som industrin idag önskar att dess nya medarbetare ska ha genomfört.

Idag upplever Maya att utbildningen har förberett henne väl för både den tjänst hon 
initialt ville ha på labb och det arbete som hon idag genomför på kokeriet. 
Det utbildningen erbjuder är en stabil grund att stå på som nyanställd men sedan sker 
mycket vidare-utveckling på arbetsplatsen, något som både Kicki och Maya upplever 
som en avgörande faktor till varför de arbetar och stannar på bruket. Utöver den 
personliga utvecklingen så ser de båda positivt på pappersindustrins framtida utveckling 
då miljömedvetenheten ökar och förnybara material såsom träbaserade produkter hittar 
nya användningsområden som exempelvis plast tidigare uppfyllt. 

Text: Carl Håkansson & Christoffer Broberg
Foto: Carl Håkansson



Jämställdhet är något som bruken strävar efter, länge har det varit mansdominerade 
arbetsplatser men förändringens vindar blåser idag. Bland 2018 års processtekniker är 
det totalt 16 studenter varav 31% är kvinnor och till 2019 års klass var 35% av de 
sökande kvinnor 11 dagar innan sista ansökningsdag. Vi frågade Kicki och Maya hur 
utvecklingen sett ut från 70-talet till idag och vad som görs för att förändra det rådande 
läget.

Hur såg könsfördelningen ut då du började arbeta och vad görs idag för att locka fler 
kvinnliga medarbetare? 

Då Kicki började var hon i stort sett ensam kvinna på bruket, det fåtalet kvinnliga 
medarbetare hon hade utförde enkla, monotona arbetsuppgifter. Då Maya anställdes var 
den skeva fördelningen bättre, hon upplever sin avdelning som relativt jämställd men 
ser förbättringsmöjligheter. Idag är man mer medveten om vikten av jämställdhet och 
arbetet pågår men problematiken med få sökande kvinnor kvarstår, för att råda bot på 
detta omformas arbetsannonser så att fler kvinnor ska finna intresse inom bruksarbetet. 
På tjänstemannasidan är fördelningen bättre än bland operatörerna där det idag är cirka 
14% kvinnor. 

Text: Carl Håkansson & Christoffer Broberg
Foto: Sofia Ljungberg

Ökande jämnställdhet



Vid kontakt med Linda Östberg, Nordic Paper Säffle och Frida Helin, Rottneros bruk 
fick vi svar på några frågor. Dessa två mindre bruk ligger i Värmland. 

Både Linda och Frida tycker att det är en fördel att jobba på en mindre arbetsplats. Alla 
medarbetare har möjlighet att påverka. I Säffle går fabrikschefen och fabriksledningen 
runt i hela fabriken i princip varje dag och träffar alla som jobbar. I Rottneros är med-
arbetarna inte en i mängden utan har en enorm påverkan på företaget. 

Framtida projekt och investeringar som de två bruken har handlar om ökad produktion. 
Säffle har på sikt även riktat in sig på att investera inom miljöområdet. Rottneros vill 
modernisera massalinjen och har under tre år investerat ungefär 500 miljoner på att öka 
kapaciteten. 

Utmaningen för mindre bruk är enligt Frida att när generationsväxlingar görs är det 
svårt att få tag på ny personal med samma kompetens som de som slutade. Alla som är 
anställda på Rottneros bruk har en enorm specialistkunskap. 
Det som kännetecknar brukets kultur är ett enormt engagemang och entreprenörstänk 
och de som söker dit ska gärna känna så.

Enligt Linda är utmaningen att de inte har någon stor organisation bakom sig som kan 
göra saker åt dem, utan att är det bruket som skall utföra alla projekt, förändringar, 
förbättringar osv. Det kräver att de prioriterar och fokuserar tillsammans med fabriks- 
och koncernledningen och medarbetarna. ”Det löser vi dock tillsammans, så det brukar 
bli bra”, tillägger Linda. 

Enligt både Linda och Frida är chansen stor för processtekniker att få jobb på dessa bruk. 
Det är ofta en utmaning för mindre bruk att hitta den personal som behövs, men de som 
anställs stannar länge eftersom de trivs så pass bra på bruket.

Två mindre bruk med framtidstro

Text & Foto: Elin Skoogh



Stora Enso 
miljonsatsar i ny 
miljöinvestering

Enligt ett pressmeddelande från Stora Enso ska 232 miljoner investeras på Skoghalls 
Bruk. Investeringen görs för att utföra en utbyggnad av den nuvarande renings-
anläggningen.
 
Utbyggnaden innebär att kapaciteten ökas med hjälp av modern teknik, vilket gör 
reningen effektivare. Detta minskar verksamhetens miljöpåverkan och bidrar till att 
möta framtidens miljökrav. I det vatten som används för kartongproduktion blir det 
kvar små träfiberpartiklar. Den nya investeringen skapar förutsättningar för förbättrad 
nedbrytning och slamavskiljning, vilket i sin tur leder till att kvalitén på returvattnet till 
Vänern förbättras. Slammet kan också användas till biobränsle.

”Vi strävar ständigt efter att använda så stor del av trädet som möjligt och hitta nya 
användningsområden för våra restprodukter, samtidigt som vi minimerar vår miljö-
påverkan”, säger Margareta Sandström, chef för Miljö och Sulfatlab på Skoghalls Bruk.

Projektet omfattar tre större bassänger för effektivare sedimentering med tillhörande 
process- och styrsystem. Arbetet med projektet har redan påbörjats och beräknas pågå 
till början av 2020.

”Detta är ännu ett exempel på en miljömässigt hållbar investering, som vid uppstart har 
en direkt positiv påverkan. Det är också en viktig del för den fortsatta utvecklingen av 
Skoghalls Bruk”, säger Hans Olsson, chef för Technology and Investments på Skoghalls 
bruk.

Text: Christopher Roselin & Tommy Jansson
Foto: Christoffer Broberg



Utbildningen till processtekniker ger dig djupgående kunskaper om trä- och skogs-
industrins processer. Som processtekniker kan du komma att arbeta som operatör vid en 
pappers- eller kartongmaskin, eller med att testa kvalitén på papper i ett laboratorium. 

Massa- och pappersindustrin är en mångsidig bransch. Flera av de saker som omger oss 
varje dag är gjorda av papper, eller innehåller fibrer från träd (exempelvis viskosfiber i 
tyger). Samtidigt skapas nya uppfinningar som utnyttjar pappersmassans goda 
egenskaper och miljövänlighet. Ett konkret exempel på pappersmassans miljövänlighet 
är returfibrer. Returfibrer är pappersfibrer som återanvänds, ofta till tidningspapper. Vad 
gäller nya fibrer ger olika träd olika kvalitéer till massan. Gran och tall har långa fibrer 
som lämpar sig för kartongtillverkning. Lövträdens korta fibrer passar bra till papper 
som ska ha tryckt text på. 

Sverige kommer på tredje plats i världen när det gäller att exportera sågade trävaror. Men 
45% av trämaterialet sågverken producerar går vidare till våra egna massabruk. Enligt 
TräGuiden uppgår Sveriges produktion av barrträvaror till 18 miljoner kubikmeter, 
vilket skapar en bild av hur stor skogsindustrin är. Då var ändå inte lövträden med-
räknade i statistiken. Med så mycket råmaterial finns det gott om utrymme för nya 
innovationer. Ofta ställs frågan hur en ny produkt kan minska miljöpåverkan. Cellulosa 
från lövträd lyfts ofta fram som ett miljövänligare alternativ vid klädtillverkning än t.ex. 
bomull. Det går att isolera hus med träfiber och senaste nytt är sugrör gjorda av träfibrer 
istället för plast. 

Oändliga möjligheter med pappersmassa

Text: Andres Gomez
Foto: Dmitry Dzhus



Papper är ett unikt material, det är förnybart, biobaserat och återvinningsbart. Råvaran 
finns nästan helt och hållet i Sverige. Det förädlas till stor del i Sverige och stärker 
Sveriges ekonomi och välfärd. Drygt hälften av det papper vi använder i Sverige är 
svensktillverkat.

2018 beräknas enligt statistik den svenska konsumtionen av papper ligga på 1,6 miljoner 
ton. Det är på samma nivå som i början av 1990-talet. Pappersförbrukning per person 
har stadigt minskat i Sverige, under 2018 förbrukades det cirka 158 kg per person. Det 
går att jämföra med 260 kg per person år 2000. 56% av det papper som konsumeras är 
svensktillverkat. Importerad andel har ökat de senaste decennierna. Sedan 2005 ligger 
den i snitt på 700 000 ton per år.

Svenskar konsumerar framför allt förpackningar av papper. 58% av konsumtionen är 
förpackningsmaterial i form av förpackningspapper, wellpapp och kartong. Papper i 
form av tidningspapper och övrigt tryckpapper står för cirka 26%. Mjukpapper utgör 
15%. 

57 kg papper förbrukade vi per person i världen under 2017 i genomsnitt. År 2000 låg 
siffran på 54 kg. Nordamerika, Taiwan och Japan är de som konsumerar mest i världen.

Statistiken visar att papperskonsumtionen ökar i världen och Sverige är den näst största 
exportören av massa, papper och sågade trävaror. Pappersindustrin blir också mer och 
mer digitaliserad, det kommer nya maskiner och nya rutiner. Detta gör att man måste ha 
någon teknisk utbildning och kunskap om skogsindustri för att kunna utföra arbets-
uppgifterna. Processtekniker-utbildningen ger de kunskaper som behövs inom pappers-
industrin speciellt om nya system, maskiner och miljö. Utbildningen innefattar tjugo 
veckors praktik vilket ger en bra kombination av teori och praktik. 

Papperskonsumtion i Sverige och världen

Text: Reza Hozori



Ett träd, hur spännande kan det vara? Men det finns faktisk en anledning till att man 
kallar skogen det gröna guldet. Under flera sekler har träd i Sverige producerats och 
förädlats från våra skogar, allt från kartong, mjukpapper till byggmaterial. Men något 
som forskats på under en relativt kort tid är mikrofibrillär cellulosa, vad är det kanske du 
undrar?

Cellulosa är en beståndsdel av träd och växters celler och är den del som vill utvinnas 
när pappersmassa tillverkas. På en djupare nivå går det att göra så mycket mer än 
pappersmassa. Ren cellulosas breda användningsområden ger möjligheten att byta ut 
produkter som är icke förnybara och att göra dem förnybara. Allt detta kan komma från 
vår skog.

En av flera egenskaper hos mikrofibrillär cellulosa är dess styrka i förhållande till sin 
volym. Något som går att jämföra den med är para-aramidfiber mer känt under namnet 
kevlar, som är fem gånger starkare än stål.

Men om mikrofibrillär cellulosa är så bra, varför tillverkas det inte mer av den?
En stor del av problemet ligger i att det länge har varit väldigt energikrävande att 
tillverka. Det finns ett fåtal anläggningar runt om i Sverige som kan tillverka ”större 
mängder” mikrofibrillär cellulosa. Under de senare åren har bland annat bolaget 
Innventia lyckats ta fram bättre metoder som ska göra processen mindre energikrävande. 

I framtiden går det förhoppningsvis att tillverka mikrofibrillär cellulosa i en betydligt 
större skala. Detta skulle öppna upp för nya användningsområden och vara mer miljö-
mässigt hållbart än det som finns idag. Vem vet? Kanske är det just du som läser detta 
som är en framtida innovatör, vägen dit är en bra utbildning, så sök till processteknik. 

Mer än bara ett träd

Text: Tobias Lindström
Bild: Karlstad Kommun



Bomullsodling kräver stora mängder vatten. Befolkningen i världen ökar och även 
välståndet. Det gör att mer mark kommer tas i anspråk för matproduktion och att det 
inte längre blir hållbart med bomullsproduktion. Forskare arbetar med utveckling av nya 
material för klädtillverkning. Ett exempel är cellulosa som kommer från träd. Viskos är 
ett sådant exempel, som funnits sedan 1800-talet. Framställningen av cellulosabaserade 
textilier ökar med förbättrade processer, exempelvis lyocell, tencel och andra varianter 
för bland annat sängkläder.

Sverige ligger bra till i denna omställning, flera företag och organisationer intresserar sig 
för denna nya industri. Två världar möts: textilbranschen och skogsindustrin. Södra Cell 
i Mörrum har lagt om sin produktion och har nu en linje som helt inriktar sig på 
textilmassa. Sedan 2007 producerar Domsjö fabriker i Örnsköldsvik enbart 
dissolvingcellulosa. Detta medförde att den indiska textilkoncernen Birla fick upp 
ögonen för fabriken i Domsjö och köpte anläggningen 2011. Idag levererar fabriken till 
Birlas textilföretag, främst i Indien och Kina. Där löses de torra cellulosa-arken upp och 
spinns till viskostråd. 

Dock finns inte kunskapen i Sverige för framställning av viskos, trots stor tillgång på 
träråvara. Därför skickas råvaran till Kina där den omvandlas till textilfiber. Ur 
hållbarhetsperspektiv är det inte den bästa vägen att gå vid framställning av 
naturmaterial. I framtiden vore det bättre om en automatiserad process lades i Sverige 
istället, för att framställa textilfiber även här. Den produktion som sker i Kina påverkar 
miljön negativt, på grund av att produktionen inte sker i ett slutet system. 

Med en ökad efterfrågan av dissolvingmassa de senaste åren på 7-8% och kundernas 
ökande miljömedvetenhet, finns det bra möjligheter för de svenska massabruken att öka 
sin produktion. Detta skulle leda till nya jobbmöjligheter och när också framställningen 
av viskos i Sverige möjliggörs blir det ännu bättre. Projekt finns för detta, så framtids-
utsikterna för kläder av cellulosa producerade i Sverige ser bra ut.

Kläder av cellulosa

Text: Lars Möller
Bild: Skogsindustrierna.se



Plast och aluminiumförpackningar som slängs i naturen är ett stort miljöproblem idag. 
Enligt The Guardian köps det runt en miljon plastflaskor varje minut runt om i världen. 
Mindre än hälften av alla flaskor tas reda på, vilket leder till att sopbergen växer och 
världens hav blir mer och mer fyllda med plast. Studier visar att år 2050 kommer det att 
vara mer plast än fisk i haven. Då plast och aluminium tar mer än 100 år att brytas ner 
kommer detta problem bara öka med åren. Ett mycket bättre alternativ för miljön är 
förpackningar i kartong. Om man jämför tiden det tar att bryta ner en plastpåse 
(10-20 år) med en papperspåse (1 månad) blir det tydligt vilket alternativ som är bäst.  

The paper bottle satsar på att bli en 100% återvinningsbar och nedbrytbar förpackning 
för kolsyrade drycker. Projektet startades av det danska företaget ecoXpac, varefter 
Carlsberg och BillerudKorsnäs anslöt sig till projektet. 

Utmaningen med att konservera kolsyrade drycker är att få förpackningen att hålla för 
trycket som bildas, samt att drycken inte blir avslagen vid längre tid av förvaring. 
BillerudKorsnäs utvecklade ett koncept som optimerar flaskans möjligheter att motstå 
tryck. För att producera denna produkt snabbt med en låg energiförbrukning används 
termoformning, där fibrerna torkas under högt tryck i en sluten form. Projektet strävar 
efter en attraktiv produkt som massproduceras och ersätter plast och 
aluminiumförpackningar. För att lyckas med detta måste höga krav på funktionalitet, 
design och hållbarhet uppfyllas. Projektet startade 2015 och förväntas vara i produktion 
om några år. 

Flaskorna kommer att tillverkas av nyfibrer då returfibrer inte får användas vid tillverk-
ning av livsmedelsförpackningar. Fibrerna som återvinns i flaskorna kommer att använ-
das till andra typer av papper exempelvis påsar, toalettpapper och kartongemballage. The 
paper bottle är biologiskt nedbrytbar, 100% återvinningsbar och har stora miljöfördelar 
jämfört med andra typer av förpackningar. Projektet kommer bidra till att världens sop-
berg och mängden plast/aluminium i haven kommer att minska.

Studenter som har läst processteknik har goda möjligheter till arbete med att producera 
nya hållbara förpackningar och på det sättet bidra till en bättre och hållbarare framtid.

The paper bottle project

Text: Martin Fernlund
Foto: Packagingeurope.com



Det färdiga pappret rullades till sist upp.Pappret torkades i Börjes fyra torkcylindrar.

Mälden matades ut på viraduken,
där den formades och torkades.

Vi blandar massapapper med vatten 
i upplösaren.

En dag med pappersmaskinen Börje

Tack till vår ledningsgrupp:

Text: Jessica Rolf
Foto: Sofia Ljungberg & Alicia Norström
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