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Förord 
Svenska Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika 
skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. 
Regelverken anger egenskaper som anses vara av betydelse för funktion och 
tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast kvalitets- och 
säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt vid såväl specificering av krav som i 
samband med upphandling av säkerhetsanläggningar. Tillämpningen är frivillig. 
Regelverken refererar till, eller bygger så långt som möjligt, på nationella eller 
internationella standarder eller andra tillämpliga tekniska specifikationer eller 
kravdokument. 
Att kraven i ett regelverk är uppfyllda kan visas genom provning och certifiering hos 
erkända prov- och certifieringsorgan. Produkter, tjänster, företag eller personer som 
uppfyller gällande krav enligt ett regelverk och är intygade/certifierade av Svensk 
Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC finns upptagna i SSFs förteckningar som 
publiceras i Säkerhetsguiden.  
Säkerhetsguiden finns både som tryckt utgåva och att tillgå på SSFs hemsida, 
www.ssf.nu.  
Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 
 
Denna norm gäller från 2005-09-13. 
 

 

Regelverken för låsanläggningar är uppdelade i sex delar 
 
- SSF 1040 Svenska Stöldskyddsföreningens regler för Anläggarfirma –

Låsanläggningar 
- SSF 1041 Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Certifierad låstekniker – 

Mekaniska låsanläggningar 
- SSF 1049 Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Certifierad låsmästare – 

Mekaniska låsanläggningar 
- SSF 210 Svenska Stöldskyddsföreningens regler för Projektering och 

installation - elektromekanisk låsanläggning 
- SSF 1022 Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Materiel till 

elektromekanisk låsanläggning 
- SSF 1024 Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Behörig ingenjör – 

elektromekanisk låsanläggning 
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Inledning 
Denna norm syftar till att specificera krav på Certifierad låsmästare - 
Låsanläggningar.  
Begreppet auktoriserad låsmästare är väl inarbetat och står som garanti för kunskap, 
kvalitet och etik. Auktoriserad låsmästare kan man bara bli genom att i både 
teoretiska och praktiska prov visa sitt yrkeskunnande.  
Som ett led i kvalitetsutvecklingen och för att underlätta kommunikationen mot 
kravställare och kunder har Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR under 
2004 beslutat att låsmästarens egenskaper ska bli certifierbara vilket innebär att 
innehållet i denna norm kontrolleras regelbundet av, ett utav SWEDAC 
certifieringsorgan för personcertifiering.  
  
Förutsättningar för att en mekanisk låsanläggning skall utföras på ett korrekt sätt och 
fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma som har personal 
med tillräcklig kompetens enligt denna norm. Dessutom är det väsentligt att service- 
och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningar. 
I Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 1040 - Anläggarfirma för 
låsanläggning, anges att hos anläggarfirma skall minst en person uppfylla kraven i 
denna norm. 
 
Denna norm är framtagen i en arbetsgrupp bestående av representanter från 
Sveriges Låsmästares riksförbund (SLR), Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och 
Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) 
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1 Omfattning 
Denna norm omfattar krav på Certifierad låsmästare – låsanläggningar. 
Kraven avser den certifierade låsmästarens kompetens avseende 
grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom låsområdet. 

2 Referenser 
Den certifierade låsmästaren ska i sin verksamhet ha tillgång till 
nedanstående regler, normer och föreskrifter. Observera att den senaste 
utgåvan gäller. 
 
− SSF 1040 Svenska Stöldskyddsföreningens norm för 

Anläggarfirma för mekanisk låsanläggning 

− SSF 1041 Svenska Stöldskyddsföreningens norm för 
Låstekniker mekanisk låsanläggning 

− SSF 200 Svenska Stöldskyddsföreningens regler för 
Mekaniskt Inbrottsskydd 

− SSF 210 Svenska Stöldskyddsföreningens regler för 
Projektering och installation av elektromekanisk 
låsanläggning 

− SS 3522 Byggnadsbeslag - Låsenhet för fast montering - 
Inbrottsskydd – Klassindelning 

− ELSÄK – FS Starkströmsföreskrifterna – föreskrifter och allmänna 
råd 

− BBR Boverkets byggregler i tillämpliga delar 
(utrymningsvägar BFS 1993:57 med ändringar)  

− SBF Rekommendation lås och utrymningsvägar 

− SBF  Panik & Nödutrymningsbeslag,  
European Guideline 2:2002 
 

− AFS 1996:13 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter 
om asbest 
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