
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR 
GRUNDER FÖR EXAMEN 

 
 

Föreskrift 62/011/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



2 

 

 

 
 
 
 



3 

 

 
INNEHÅLL 
 
I  Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------- 4 
II  Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande --------------------------------------------------- 4 

1  Mekanikmontering ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2 Hydraulikmontering --------------------------------------------------------------------------------------- 6 

3 Pneumatikmontering -------------------------------------------------------------------------------------- 8 

4 Arbete med styr- och automationsutrustning ----------------------------------------------------------- 9 

5 Svetsning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

6 Installation av smörjutrustning ------------------------------------------------------------------------- 13 

7  Färdigheter för exportinstallationer -------------------------------------------------------------------- 15 

8 En examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen ------------------------- 16 
Bilaga.   Beskrivning av yrkesexamen för maskinmontör -------------------------------------------------------- 17 
 

 



4 

 

I  Examensdelar och examens uppbyggnad 
 

 
YRKESEXAMEN FÖR MASKINMONTÖR 

Obligatorisk examensdel 
1. Mekanikmontering 

Valbara examensdelar, av vilka examinanden väljer fyra (4) delar 
2. Hydraulikmontering 
3. Pneumatikmontering 

4. Arbete med styr- och automationsutrustning 
5. Svetsning 

6. Montering av smörjutrustning 
7. Färdigheter för exportinstallationer 

8. En examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen 

 
 
För att få yrkesexamen för maskinmontör ska examinanden avlägga den obligatoriska examensdelen 
och fyra (4) valbara examensdelar. En av de valbara examensdelarna kan väljas från en annan yrkesex-
amen eller en specialyrkesexamen.  
 

II  Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande 

 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen anger vad examinanderna ska kunna vid avläggande av exa-
mensdelen. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanderna ska påvisa sin yr-
kesskicklighet. Yrkesskickligheten som ska visas vid examenstillfällena bedöms enligt kriterierna för 
godkänd prestation. Examinandernas yrkesskicklighet bedöms av personer som representerar arbetsgi-
varna, arbetstagarna och undervisningssektorn och som har tillräcklig yrkesskicklighet inom det område 
som examen gäller och är tillräckligt insatta i bedömning och i grunderna för den examen som avläggs.  

1  Mekanikmontering 

Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 

 utarbeta en ändamålsenlig arbetsplan 

 göra de förberedelser som behövs före arbetet  

 utföra monteringsarbeten 

 göra de efterarbeten som behövs och överlämna arbetet till kunden. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att självständigt utföra ett arbete enligt arbetsritningar 
och instruktioner på en arbetsplats eller ett annat arbetsställe. Examinanden utarbetar en arbetsplan för 
arbetet och gör de förberedelser som behövs innan arbetet påbörjas. Examinanden utför, testar, kon-
trollerar och färdigställer arbetet och överlämnar det till kunden.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter komplet-
teras påvisandet av yrkesskickligheten till exempel genom en intervju och vid behov med små teoriupp-
gifter. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utarbetar en ändamålsenlig arbetsplan. 

 
Grundläggande kunskap-
er i mekanikmontering 

Examinanden  

 kan läsa och tolka maskinritningar och standarder   

 tolkar de instruktioner som används på arbetsstället 

 kan bedöma sina egna färdigheter. 
 

 
Arbetsplan 
 

Examinanden  

 utarbetar en arbetsplan för arbetet 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de förberedelser som behövs före arbetet. 

 
Förberedelser 

Examinanden  

 reserverar de verktyg som behövs i arbetet 

 reserverar de delar och tillbehör som behövs i arbetet 

 kontrollerar och mäter de delar som behövs i arbetet  

 utför de säkerhetsåtgärder som behövs på arbetsstället 

 bedömer sina egna färdigheter. 
  

 
Examinanden utför monteringsarbeten.  

 
Arbetarskydd, miljövård 
och samarbetsförmåga 

Examinanden  

 utför lyft- och flyttarbeten på ett säkert sätt 

 tar i sitt arbete hänsyn till de övriga i arbetslaget och beaktar ar-
betsmiljön, maskinerna och utrustningen  

 beaktar i sitt arbete säkerheten vid användning av ämnen och 
material samt miljöfaktorer  

 har ett giltigt arbetssäkerhetskort  

 har ett giltigt certifikat för heta arbeten 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Monteringsarbete  

Examinanden  

 använder de mätinstrument som behövs i arbetet  

 utför monteringsarbeten 

 utför fognings- och låsningsarbeten 

 utför axelkopplingsarbeten  

 utför lagerarbeten  

 utför tätningsarbeten 

 monterar kedje- och remdrifter 

 monterar kuggväxlar 

 utför monteringsarbetet i den arbetstakt som krävs av en yrkes-
arbetare 
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 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de efterarbeten som behövs och överlämnar arbetet till kunden. 

 
Efterarbeten och över-
lämnande av arbeten  

Examinanden  

 testar funktionen 

 färdigställer produkten så att den kan överlämnas 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
 
2 Hydraulikmontering 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utarbeta en ändamålsenlig arbetsplan 

 göra de förberedelser som behövs före arbetet  

 utföra monteringsarbeten i hydraulsystem 

 göra de efterarbeten som behövs och överlämna arbetet till kunden. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att självständigt utföra ett arbete enligt arbetsritningar 
och instruktioner på en arbetsplats eller ett annat arbetsställe. Examinanden utarbetar en arbetsplan för 
arbetet och gör de förberedelser som behövs innan arbetet påbörjas. Examinanden utför, testar, kon-
trollerar och färdigställer arbetet och överlämnar det till kunden.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter komplet-
teras påvisandet av yrkesskickligheten till exempel genom en intervju och vid behov med en liten teori-
uppgift. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utarbetar en ändamålsenlig arbetsplan. 

 
Grundläggande kunskap-
er i hydraulik 

Examinanden  

 kan läsa tekniska ritningar  

 kan läsa scheman och med hjälp av dem komma fram till hur sy-
stemet fungerar och hur trycket uppstår i olika situationer 

 tolkar de instruktioner som används på arbetsstället 

 kan bedöma sina egna färdigheter. 
 

 
Arbetsplan 
 

Examinanden  

 utarbetar en arbetsplan för arbetet 

 bedömer sina egna färdigheter. 
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Examinanden gör de förberedelser som behövs före arbetet. 

 
Förberedelser 
 

Examinanden  

 reserverar de komponenter som behövs i arbetet 

 reserverar de rätta verktygen för arbetet 

 skaffar och reserverar de kemikalier som behövs 

 utför de säkerhetsåtgärder som behövs på arbetsstället 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden utför monteringsarbeten i hydraulsystem.   

 
Arbetarskydd, miljövård 
och samarbetsförmåga  

Examinanden  

 väljer ett säkert sätt att utföra arbetet 

 tar i sitt arbete hänsyn till de övriga på arbetsplatsen och beaktar 
arbetsmiljön, maskinerna och utrustningen 

 beaktar i arbetet de riskfaktorer som är förknippade med trycket 
och trycklösheten samt temperaturen i systemet  

 kontrollerar förreglingarna i systemen och stöden  

 beaktar i sitt arbete säkerheten vid användning av olika ämnen 
samt miljöfaktorer  

 väljer ändamålsenlig och säker skyddsutrustning för arbetet 

 beaktar hälsoriskerna förknippade med de olika hydraulväts-
korna 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Monteringsarbeten 
 

Examinanden  

 identifierar de olika kopplings- och gängsystemen  

 monterar kopplingar  

 gör slang- och rörkopplingar 

 utför tätningsarbeten  

 beaktar renhetskraven  

 färdigställer rör och slangar 

 monterar rör och slangar 

 monterar utrustningarnas komponenter  

 justerar och testar systemet  

 gör felsökning i systemet 

 beaktar miljöaspekterna i sitt arbete, använder material sparsamt 
och minimerar spillet 

 utför monteringsarbetet i den arbetstakt som krävs av en yrkes-
arbetare 

 bedömer sina egna färdigheter. 
  

 
Examinanden gör de efterarbeten som behövs och överlämnar arbetet till kunden. 
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Efterarbeten och över-
lämnande av arbeten  
 
 

Examinanden  

 utför de rengörings- och efterarbeten som behövs 

 ger kunden en slutrapport över det färdiga arbetet 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
 
3 Pneumatikmontering 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utarbeta en ändamålsenlig arbetsplan 

 göra de förberedelser som behövs före arbetet  

 montera ett pneumatiksystem 

 göra de efterarbeten som behövs och överlämna arbetet till kunden. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att självständigt utföra ett arbete enligt arbetsritningar 
och instruktioner på en arbetsplats eller ett annat arbetsställe. Examinanden utarbetar en arbetsplan för 
arbetet och gör de förberedelser som behövs innan arbetet påbörjas. Examinanden utför, testar, kon-
trollerar och färdigställer arbetet och överlämnar det till kunden.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter komplet-
teras påvisandet av yrkesskickligheten till exempel genom en intervju och vid behov med en liten teori-
uppgift. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden utarbetar en ändamålsenlig arbetsplan. 

 
Grundläggande kunskap-
er i pneumatik 

Examinanden kan 

 läsa tekniska ritningar  

 läsa scheman och med hjälp av dem komma fram till hur syste-
met fungerar och hur trycket uppstår i olika situationer 

 bedöma sina egna färdigheter. 
 

 
Arbetsplan 
 

Examinanden   

 utarbetar en arbetsplan. 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

Examinanden gör de förberedelser som behövs före arbetet. 

 
Förberedelser 
 
 

Examinanden  

 reserverar de tillbehör och komponenter som behövs i arbetet 

 reserverar de rätta verktygen för arbetet 

 bedömer sina egna färdigheter. 
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Examinanden monterar ett pneumatiksystem.   

 
Arbetarskydd, miljövård 
och samarbetsförmåga 

Examinanden  

 väljer ett säkert sätt att utföra arbetet 

 beaktar säkerheten i pneumatikarbetet genom att kontrollera sy-
stemets funktionstillstånd  

 beaktar arbetsmiljön och de övriga som arbetar på arbetsplatsen 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Monteringsarbeten 

Examinanden  

 väljer de rätta rören, slangarna och kopplingsstyckena för arbetet 

 gör slang- och rörmonteringar 

 beaktar renhetskraven  

 kapar, böjer och kopplar rör och slangar 

 monterar utrustningarnas komponenter  

 justerar och testar systemet  

 gör felsökning i systemet 

 beaktar miljöaspekterna i sitt arbete, använder material sparsamt 
och minimerar spillet  

 utför monteringsarbetet i den arbetstakt som krävs av en yrkes-
arbetare 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de efterarbeten som behövs och överlämnar arbetet till kunden. 
 

 
Överlämnande av färdiga 
arbeten och rapportering 
 
 
 

Examinanden  

 utför de rengörings- och efterarbeten som behövs 

 ger kunden en slutrapport över det färdiga arbetet 

 överlämnar arbetet och ger slutanvändaren utbildning om det 
behövs  

 förstår betydelsen av god kundservice för företaget och det egna 
arbetet 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
 
4 Arbete med styr- och automationsutrustning 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utarbeta en ändamålsenlig arbetsplan 

 göra de förberedelser som behövs före arbetet  

 installera och programmera styr- och automationsutrustning 
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 göra de efterarbeten som behövs och överlämna arbetet till kunden. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att helt självständigt utföra ett arbete enligt arbetsrit-
ningar och instruktioner på en arbetsplats eller ett annat arbetsställe. I arbetet ska ingå programmering 
av ett programmerbart styrsystem, tolkning av ett befintligt program, kopplingsarbete och dokumente-
ring. Examinanden har med godkänt resultat genomgått utbildningen för elsäkerhetskortet (SFS 6002) 
och utbildningen i första hjälpen FHJ1 eller en motsvarande utbildning i första hjälpen.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter komplet-
teras påvisandet av yrkesskickligheten till exempel genom en intervju och med uppgifter. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utarbetar en ändamålsenlig arbetsplan. 

 
Grundläggande kunskaper 

Examinanden 

 kan läsa tekniska ritningar 

 kan tolka el- och logikscheman 

 kan av scheman eller styrenheter avgöra vilket styrsätt som an-
vänts i styrsystemet 

 känner till funktionsprinciperna för givare och manövreringsor-
gan 

 kan med hjälp av kretsscheman, styr- och funktionsdiagram samt 
funktionsbeskrivningar ta reda på hur ett enkelt system fungerar 

 bedöma sina egna färdigheter.  
 

 
Arbetsplan 

Examinanden  

 utarbetar en arbetsplan. 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de förberedelser som behövs före arbetet. 

 
Förberedelser 

Examinanden  

 reserverar de utrustningar, tillbehör och komponenter som be-
hövs i arbetet  

 reserverar de verktyg som behövs i arbetet och kontrollerar att de 
fungerar 

 utför de säkerhetsåtgärder som behövs på arbetsstället 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden installerar och programmerar styr- och automationsutrustning. 

 
Arbetarskydd  

Examinanden  

 är förtrogen med de bestämmelser och begränsningar som gäller 
elbranschen och som ska beaktas vid installation av styr- och 
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automationsutrustning 

 beaktar och undanröjer olika säkerhetsrisker som är förknippade 
med automationsutrustning 

 har med godkänt resultat genomgått elsäkerhetsutbildningen och 
utbildningen i första hjälpen FHJ1 eller en motsvarande utbild-
ning i första hjälpen.  

 tar hänsyn till de övriga på arbetsplatsen 

 bedömer sina egna färdigheter 
 

 
Installationsarbete 

Examinanden  

 monterar och kopplar komponenter enligt tillverkarens anvis-
ningar och installationsritningar  

 monterar och kopplar givare enligt tillverkarens anvisningar och 
installationsritningar  

 kopplar ingångar och utgångar i ett programmerbart styrsystem 

 utför felsökning med hjälp av övervakningsläget i ett program-
merbart styrsystem 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Programmering 

Examinanden  

 skapar och tolkar enkla PLC-program 

 överför program  

 dokumenterar utfört arbete  

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de efterarbeten som behövs och överlämnar arbetet till kunden. 
 

 
Dokumentation och över-
lämnande av arbeten 

Examinanden  

 överlämnar arbetet och utbildar slutanvändaren i automationsut-
rustningens funktion 

 gör upp tillräckliga dokument över sitt programmeringsarbete el-
ler de utförda korrigeringarna eller ändringarna 

 förstår betydelsen av en god kundservice för företaget och det 
egna arbetet. 
 

 
 
5 Svetsning 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utarbeta en ändamålsenlig arbetsplan 

 göra de förberedelser som behövs före arbetet  

 göra monterings-, installations- eller reparationssvetsning med en elektrod-, MIG/MAG- eller 
TIG-svetsprocess. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
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Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att helt självständigt utföra ett arbete enligt arbetsrit-
ningar och instruktioner på en arbetsplats eller ett annat arbetsställe. Examinanden utarbetar en arbets-
plan och ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) för det arbete som ska utföras. Examinanden gör de 
förberedelser som behövs innan arbetet påbörjas samt utför och färdigställer arbetet.  
  
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter komplet-
teras påvisandet av yrkesskickligheten till exempel genom en intervju och vid behov med en liten teori-
uppgift. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utarbetar en ändamålsenlig arbetsplan. 

 
Grundläggande kunskap-
er i svetsning 

Examinanden kan 

 läsa tekniska ritningar 

 identifiera de material som ska svetsas och de tillsatsmaterial som 
används vid svetsning 

 bedöma sina egna färdigheter. 
 

 
Arbetsplan 

Examinanden  

 utarbetar en arbetsplan för arbetet 

 tolkar de instruktioner som används på arbetsstället  

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de förberedelser som behövs före arbetet. 

 
Förberedelser  

Examinanden  

 reserverar, kontrollerar och ställer i ordning de delar som behövs 
och reserverar tillsatsmaterial för arbetet 

 reserverar de verktyg som behövs i arbetet och kontrollerar att 
de fungerar 

 utför de säkerhetsåtgärder som behövs på arbetsstället 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör monterings-, installations- eller reparationssvetsning med en elektrod-, 
MIG/MAG- eller TIG-svetsprocess. 
 

 
Arbetarskydd 

Examinanden  

 väljer ett säkert sätt att utföra arbetet och en säker plats för det 

 beaktar i sitt arbete kraven på säkerhet vid heta arbeten och har 
ett giltigt certifikat för heta arbeten 

 tar i sitt arbete hänsyn till de övriga på arbetsplatsen och ar-
betsmiljön  

 väljer ändamålsenlig och säker skyddsutrustning. 
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Svetsning med en elek-
trodsvetsprocess (111) 

Examinanden  

 kan utarbeta ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) eller ett WPS  

 utför med en elektrodsvetsprocess (111) enligt pWPS monte-
rings-, installations- eller reparationssvetsning P BW t > 3 PF ss 
nb (plåt, stumsvets, ämnets tjocklek större än 3 mm, stående 
vertikalsvetsning nerifrån upp, svetsning från en sida, utan rot-
stöd) enligt svetsklass C i standarderna SFS-EN ISO 5817 eller 
SFS-EN ISO 10042 (eller gällande standard) 

 kan utföra det efterarbete som behövs vid svetsning (SFS 8145 
03-04) 
 

 
Svetsning med en 
MIG/MAG-svetsprocess 
(131/135/136/138) 

Examinanden  

 kan utarbeta ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) eller ett WPS  

 utför med en MIG-svetsprocess (131) eller MAG-svetsprocess 
(135/136/138) enligt pWPS monterings-, installations- eller re-
parationssvetsning P FW t > 3 PB ml (plåt, kälsvets, ämnets 
tjocklek större än 3 mm, stående horisontellt, förbandets form 
T-förband) enligt svetsklass C i standarderna SFS-EN ISO 5817 
eller SFS-EN ISO 10042 (eller gällande standard) 

 kan utföra det efterarbete som behövs vid svetsning (SFS 8145 
03-04). 

 

 
Svetsning med en TIG-
svetsprocess (141) 

Examinanden  

 kan utarbeta ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) eller WPS 

 utför med en TIG-svetsprocess (141) enligt pWPS monterings-, 
installations- eller reparationssvetsning T BW t > 1 D > 0 PA 
(rör, stumsvets, ämnets tjocklek större än 1 mm, rörets yttre di-
ameter fritt valbar, horisontalläge) enligt svetsklass C i standar-
derna SFS-EN ISO 5817 eller SFS-EN ISO 10042 (eller gäl-
lande standard) 

 kan utföra det efterarbete som behövs vid svetsning (SFS 8145 
03-04). 
 

 
 
6 Montering av smörjutrustning 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 utarbeta en ändamålsenlig arbetsplan 

 göra de förberedelser som behövs före arbetet  

 montera smörjutrustning 

 göra de efterarbeten som behövs och överlämna arbetet till kunden. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att självständigt utföra ett arbete enligt arbetsritningar 
och instruktioner på en arbetsplats eller ett annat arbetsställe. Examinanden utarbetar en arbetsplan för 
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arbetet. Examinanden gör de förberedelser som behövs innan arbetet påbörjas samt utför arbetet. Efter 
utfört arbete kontrollerar och överlämnar examinanden arbetet.  
 
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter komplet-
teras påvisandet av yrkesskickligheten till exempel genom en intervju och vid behov med en liten teori-
uppgift. 
  
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden utarbetar en ändamålsenlig arbetsplan. 
 

 
Grundläggande kunskap-
er om smörjutrustning 

Examinanden kan 

 läsa och tolka tekniska ritningar och scheman   

 identifiera de olika smörjmetoderna 

 tolka de instruktioner som används på arbetsstället 

 identifiera olika smörjmedel och deras egenskaper 

 bedöma sina egna färdigheter. 
 

 
Kunskaper om olika 
smörjsystem 

Examinanden  

 kan tillämpa sina kunskaper om olika olje- och fettkvaliteter 

 väljer ändamålsenligt smörjsystem för arbetsobjektet och moti-
verar valet 

 förstår vikten av att systemet är rent 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Arbetsplan 

Examinanden 

 utarbetar en arbetsplan för arbetet 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de förberedelser som behövs före arbetet. 

 
Förberedelser  

Examinanden 

 reserverar de verktyg som behövs i arbetet 

 reserverar de delar och tillbehör som behövs i arbetet  

 kontrollerar de delar som behövs i arbetet  

 utför de säkerhetsåtgärder som behövs på arbetsstället 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

Examinanden monterar smörjutrustning. 
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Arbetarskydd, miljövård 
och samarbetsförmåga 

Examinanden  

 väljer ett säkert sätt att utföra arbetet 

 tar i sitt arbete hänsyn till de övriga på arbetsplatsen och beaktar 
arbetsmiljön, maskinerna och utrustningen 

 beaktar i sitt arbete säkerheten vid användning av olika ämnen 
samt miljöfaktorer  

 väljer ändamålsenlig och säker skyddsutrustning för arbetet 

 beaktar hälsoriskerna förknippade med de olika smörjmedlen 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Monteringsarbete 
 

Examinanden  

 beaktar renhetskraven  

 färdigställer rör och slangar 

 monterar rör och slangar 

 monterar utrustningarnas komponenter  

 fyller och avluftar rörsystemet och smörjobjektet om det behövs 

 justerar och testar systemet  

 gör felsökning i systemet 

 utför monteringsarbetet i den arbetstakt som krävs av en yrkes-
arbetare 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden gör de efterarbeten som behövs och överlämnar arbetet till kunden. 

 
Efterarbeten och över-
lämnande av arbeten  

Examinanden  

 utför de rengörings- och efterarbeten som behövs 

 ger kunden en slutrapport över det färdiga arbetet 

 bedömer sina egna färdigheter. 
  

 
 
 
7  Färdigheter för exportinstallationer 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 tala och skriva engelska 

 ta reda på vilka åtgärder som behövs i samband med resor 

 dra nytta av och använda kommunikationsutrustning. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att helt självständigt skriva en rapport enligt kraven på 
yrkesskicklighet.  Rapporten skrivs på engelska. Bedömarna kan också ställa kompletterande tilläggsfrå-
gor till examinanden för att få reda på om han eller hon har det kunnande som förutsätts i kraven på 
yrkesskicklighet. För att ta reda på om examinanden har den yrkesskicklighet som krävs kan bedömarna 
också använda intervjuer eller andra metoder för att få närmare uppgifter om kompetensnivån. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

   
Examinanden kan tala och skriva engelska. 

 
Språkkunskaper 

Examinanden kan 

 tala och skriva engelska på färdighetsnivå B1 

 de centrala facktermerna 

 bedöma sina egna färdigheter. 
 

Examinanden tar reda på vilka åtgärder som behövs i samband med resor. 

 
Färdigheter som behövs i 
samband med resor 
 

Examinanden 

 tar reda på vilka pass- och visumbestämmelser som gäller i mål-
landet 

 tar reda på vilka resedokument inklusive försäkringar som be-
hövs 

 tar reda på vilka vaccinationer som behövs i mållandet 

 tar reda på resgods- och fraktbestämmelserna 

 tar reda på trafikförbindelserna på platsen 

 tar reda på vilken kultur i fråga om arbete och verksamhet man 
har i installationsobjektet  

 tar reda på de geografiska förhållandena och väderförhållandena 

 bedömer sina egna färdigheter. 
 

 
Examinanden kan dra nytta av och använda kommunikationsutrustning. 

 
Kommunikation 

Examinanden kan 

 söka information på Internet 

 använda e-post, sända och ta emot bifogade filer 

 ta reda på hur mobila enheter fungerar i mållandet 

 ta reda på de telefon- och nödnummer som behövs 

 bedöma sina egna färdigheter. 
 

 

8 En examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen  

I yrkesexamen för maskinmontör kan en av examensdelarna väljas från en annan yrkesexamen eller en 
specialyrkesexamen. Betyget över denna examensdel ges av den examenskommission som ansvarar för 
examen i fråga. Den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen för maskinmontör godkänner 
examensdelen som en del av yrkesexamen för maskinmontör på basis av betyget. I examensbetyget 
benämns examensdelen på samma sätt som i den examen från vilken den valts. 
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Bilaga.   Beskrivning av yrkesexamen för maskinmontör 

 
Yrkesexamen för maskinmontör 
Examensgrunderna träder i kraft 1.1.2016 
 
Uppbyggnaden av examen 
 
Examen består av en obligatorisk examensdel och sju valbara examensdelar. För att få examen för ma-
skinmontör ska examinanden avlägga den obligatoriska delen Mekanikmontering och fyra av följande 
valbara examensdelar: Hydraulikmontering, Pneumatikmontering, Arbete med styr- och automationsutrustning, 
Svetsning, Montering av smörjutrustning och Färdigheter för exportinstallationer. En av de valbara examensdelar-
na kan också väljas från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. 
 
Kunnande hos personer som avlagt denna examen 
 
De som har avlagt yrkesexamen för maskinmontör har den yrkesskicklighet som krävs av personer som 
är yrkesverksamma inom maskinmontering. De har gediget kunnande i montering, installation, under-
håll och reparation av maskiner och utrustning. De är insatta i den lagstiftning som gäller området och 
kan utföra olika arbetsuppgifter självständigt, produktivt och säkert. De kan agera som medlemmar i en 
arbetsgemenskap och interagera aktivt med olika intressenter.   
 

Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen 
 
De som avlagt yrkesexamen för maskinmontör kan arbeta som anställda eller företagare inom industrin 
och i olika underhållsuppgifter. Typiska arbetsuppgifter finns i anknytning till tillverkande produktion, 
reparationer eller förebyggande underhåll.  
 
Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget 
  
Slutbetyget utfärdas av en examenskommission som utsetts av Utbildningsstyrelsen. 
 
Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt slutbetyget 
  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet 
 
Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) 
  
ISCED 3 
 
Betygsskala/krav för godkännande 
  
Godkänd/underkänd 
 
Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå 
  
Examen ger behörighet för högskolestudier och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier. 
 
Rättslig grund 
  
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
812/1998 
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Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget 
  
Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella exa-
mensfordringarna har definierats i examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid behov 
anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga till-
lämpningen vid ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för examen, vid av-
läggande av examen och vid förvärvande av behövlig yrkesskicklighet. 
 
Krav på grundutbildning 
  
Examen kan avläggas oavsett hur den påvisade yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i 
examen ställs inga formella utbildningskrav. 


