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Ett kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 3834 är inte 
något märkvärdigt och komplicerat utan handlar 
om sunt förnuft och god verkstadspraxis. Fördelarna 
kan sammanfattas i några punkter:

•	 Rationaliseringsvinster – ordning och reda frigör 
resurser och skapar värde

•	 Konkurrensfördelar – intressera nya kunder och 
bibehålla konkurrenskraft

•	 Marknadsfördelar – skapa marknadsmöjligheter 
och bibehålla marknadsandelar

•	 Ökad trovärdighet – tilltro till företagets förmåga
•	 Enklare kommunikation med kund – kvalitets-

styrning enligt internationellt erkänd modell
•	 Säkrare och effektivare inköp – enklare att komma 

överens inför och efter ett avtal
•	 Framtidssäkring – satsning på en hållbar modell
•	 Nödvändig komplettering till kvalitets lednings-

system (ISO 9000 eller motsvarande)

 
Erbjudande
En dags (kortfattad) nulägesanalys på plats hos 
er med en muntlig genomgång samt skriftlig 
rapportering genomförd av Svetskommissionen. 
Efter genomgången har du en god överblick över 
vilka avsnitt av SS-EN ISO 3834 som är till godo-
sedda och vad som behöver kompletteras för ett 
fullständigt ISO 3834-system (och en eventuell 
certifiering).

Medlemspris (inkl 50 % rabatt): 5 950 kr + resa och 
moms (pris för icke medlem 12 000 kr).

Efter nulägesanalysen kan Svetskommissionen 
förmedla kontakter för ytterligare stöd, när det 
gäller handlingsplan, tekniskt stöd, utbildning och 
utvärdering inför en eventuell certifiering.

Sunt förnuft och god verkstadspraxis
ISO 3834 är kortfattat en checklista med aktiviteter. 
Allt går ut på att ha ordning i sin verksamhet 

och kunna visa det. Men man ska inte glömma 
bort att ett kvalitetssystem enligt ISO 3834 inne-
fattar så mycket mer än svetsarprövning och 
procedurkontroll.

Omvärlden  
I Sverige har flera större industriföretag valt att 
införa ISO 3834, vilket påverkar deras underleve-
rantörer som även de omfattas av kraven. I de flesta 
europeiska länder är antalet företag som infört eller 
certifierat sig mot ISO 3834 högre än i Sverige. Allt 
fler företag väljer denna väg mot rationalisering av 
sin verksamhet och ökad trovärdighet på den euro-
peiska mark naden, med risk för att svenska företag 
hamnar på efterkälken.
 
Certifiering
I många fall är det lämpligt att gå vidare till en 
certifiering. Ett certifikat är oftast lönsamt och 
ger mervärde i form av ökad tilltro till företagets 
förmåga. 

”Men det har inte ställts något krav på ISO 3834 
hittills och vi har ju fullt upp i alla fall!”

Detta är ett vanligt argument för att inte införa 
ISO 3834. Tillämpningen av standarder är frivillig. 
Frivilligheten har dock en gräns och upphör när 
standarden refereras till i ett överordnat dokument, 
som en myndighetsföreskrift, produktstandard eller 
kontrakt. Beslut om möjliga underleverantörer sker 
oftast i slutna mötesrum utan underleverantörens 
vetskap, vilket innebär att man inte alltid känner till 
kravet om ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 
3834.

Svetskommissionen erbjuder en genomgång av ert företags svetsande verksamhet 
med målet att skapa en plattform för genomförandet av ett kvalitetssystem efter 
SS-EN ISO 3834 (fd EN 729).

Nulägesanalys 

Mathias Lundin, vd  
mathias.lundin@svets.se,  
08-120 304 01, 073-314 18 10 
www.svets.se/standard.


