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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.

S

Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och § 2
fastställda 2004-05-06.

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 provnings- och certifieringsorgan. Produkter, tjänster, företag eller personer 
som uppfyller gällande krav enligt ett regelverk finns upptagna i SSFs förteckningar 
som publiceras i Säkerhetsguiden. Säkerhetsguiden finns både som tryckt utgåva 
och att tillgå på SSFs hemsida.  

1 Omfattning 
Normen omfattar krav på rånskydd för montrar avsedda för skyltning av 
stöldbegärlig egendom t ex elektronisk utrustning, smycken och ur avsedda att 
bäras. 
En monter kan även uppfylla andra krav i andra standards, t ex för 
säkerhetsskåp. 
Kravställaren/försäkringsbolagen kan ställa andra krav på förvaring av 
stöldbegärlig egendom än förvaring i montrar enligt denna norm. 

2 Definitioner 
2.1 Monter – Skåp eller annan ”förvaringsmöbel” (disk) som visar föremål. 

Innehållet däri ska vara synligt. 
2.2 Genomsiktsyta - Den del av montern som möjliggör visning av föremålen. Kan 

vara av glas, plast, galler eller liknande. 
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