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venska Stöldskyddsföreningen är en ideell 
förening. Föreningen har till ändamål att 

främja trygghet och säkerhet för person och 
egendom genom förebyggande arbete mot brott 
samt att verka som opinionsbildare och 
informationsspridare i det brottsförebyggande 
arbetet. 
 
 
  Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2  
  fastställda 2000-06-08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för 
provning och klassificering inom de områden som anses gagna 
föreningens ändamål. Aktuell förteckning av SSFs normer återfinns på 
SSFs hemsida med adressen www.ssf.nu  
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Förord 
Svenska Stöldskyddsföreningens regelverk 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.  
 
Regelverken refererar till, eller bygger så långt som möjligt, på nationella och 
internationella standarder samt 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 finns upptagna i SSF förteckningar som 
publiceras i Säkerhetsguiden. Säkerhetsguiden finns både som tryckt utgåva och att 
tillgå på SSFs hemsida.  
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0. Inledning 
Denna norm ersätter tidigare norm ”Metodbeskrivning För dyrkning av lås” 
utgåva 1, 1986-11-30. 

1. Omfattning 
Metodbeskrivningen är avsedd att tillämpas för att verifiera ett lås 
motståndsförmåga mot dyrkningsangrepp. Metodbeskrivningen är inte 
tillämpbar för annan typ av manipulationsprovning av lås än dyrkning. 

Metodbeskrivningen kan tillämpas på i princip alla typer av lås, där de 
spärrande funktionerna påverkas av ett fysiskt föremål (nyckel, hålkort o 
dyl.). Elektriska kodlås, frekvenslås och andra typer av lås, där fysisk 
nyckel saknas, omfattas inte av denna metodbeskrivning. 
För dessa typer av lås erfordras tilläggsmetoder som inte är inkluderade i 
denna metodbeskrivning. 
 

2. Referenser 

Eventuella normativa hänvisningar återfinns i den löpande texten. 
Beträffande daterade hänvisningar till publikationer som senare har 
ändrats eller fått tillägg, gäller dessa ändringar eller tillägg endast då de 
har införts i dessa regler. Vid odaterade hänvisningar gäller den senaste 
utgåvan av publikationen. 
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