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SSF 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 2011-05-13) 

 
SSF 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.stoldskyddsforeningen.se  
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Förord 
Sedan 2001 är SSF Stöldskyddsföreningen utgivare av regler och normer på 
uppdrag av Svensk Försäkring (tidigare Försäkringsförbundet). 
SSF 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 av inbrottsskyddande produkter eller 
konstruktioner. 
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 
ackrediterade provnings- och certifieringsorgan. Produkter, tjänster, företag eller 
personer som uppfyller gällande krav finns upptagna i SSF förteckningar som 
publiceras i Säkerhetsguiden på SSFs hemsida. 
 
Tillämpningen är frivillig om inget annat avtalats. 

Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 

Stockholm i augusti 2018. 

Orientering 
Denna norm är framtagen av branschen i samarbete med SSF, Larmtjänst och 
Svensk Försäkring och specificerar krav för intyg av produkt ingående i MärkDNA-
system.  
Innehållet i normen bygger bl.a. på krav i den engelska specifikationen                  
PAS 820:2012  
Anm. PAS – Publicly Available Specification ges ut av British Standards Institution (BSI) 

En MärkDNA produkt enligt denna norm, kopplat till en databas, och som används 
enligt leverantörens instruktioner, kan förebygga stölder samt säkerställa 
spårbarheten till objektets ägare. 
För polisen är det viktigt att kunna referera till en norm som ger förutsättningarna att 
”Detektera – Säkra – Identifiera”. Underleverantörernas laboratorier som analyserar 
”märkDNA-produkten” och identifierar ”koden” ska vara kvalitetsgodkända av 
Polismyndigheten, Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Kvalitetsgodkännande 
uppfylls om laboratoriet är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 eller genom ett godkänt 
underleverantörsbesök. 
 
Intyg mot denna norm ska utfärdas av certifieringsorgan ackrediterat enligt             
ISO/IEC 17021–1 och ISO/IEC 17065. 
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1 Omfattning 
Normen omfattar klassning och krav på MärkDNA produkt avsedd för märkning av 
föremål och objekt, ej för människor eller djur. 
Normen träder i kraft från och med 2018-12-31. 

2 Referenser 
Denna norm innehåller daterade eller odaterade hänvisningar till regler i andra 
publikationer. Dessa normativa hänvisningar återfinns i den löpande texten. 
Publikationerna anges nedan. 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. 

ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav 

ISO/IEC 17021–1 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ 
som reviderar och certifierar ledningssystem 

ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och 
kalibreringslaboratorier 

ISO/IEC 17065 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ 
som certifierar produkter, processer och tjänster 

ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav 

PAS 820:2012 Laboratory-identifiable forensic codes – 
Classification of performance when exposed to 
artificial weathering 

3 Definitioner, termer och förkortningar 
För tillämpning av detta dokument gäller de definitioner, termer och förkortningar som 
anges nedan. 
3.1 
leverantören 
Juridisk person som ansvarar för MärkDNA produkt. 

3.2 
märkDNA 
Unik identifierbar organisk eller oorganisk kod som kan verifieras via en 
laboratorieanalys. 

3.3 
märkDNA produkt 
Produkt som innehåller MärkDNA och som är anpassad för applicering. 




