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

en hög säkerhet för person och egendom genom 
förebyggande av stöld, rån, andra tillgreppsbrott 
samt annan liknande brottslig verksamhet. 
 
 
 
 
  Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2  
  fastställda 1996-05-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.stoldskydd.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2000-09-20 Grunddokument 
Utgåva Datum Kommentar 
 
SSF-normer revideras genom nya utgåvor eller genom tillägg. Uppgift om senaste utgåva och 
eventuella tillägg kan på förfrågan erhållas från SSF. Vid förändringar eller tillägg offentliggörs detta i 
SSFs tidskrift ”S.O.S. Skydd och Säkerhet” 

S 

http://www.stoldskydd.se/
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Förord 
 
Denna norm är en vidareutveckling av en tidigare norm inom detta område. Den har 
utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). 
 
Före fastställandet har normen sänts på remiss till berörda parter inom försäkrings- 
och säkerhetsbranschen. 
 
Sedan 1991 har det funnits en av SSF utarbetad provisorisk norm, ”Låsanordningar 
för kontorsmaskiner” daterad 1991-01-21. Med tiden har den blivit inaktuell. 
Dessutom har en skärpning av kravnivån i normen påkallats av kravställare, 
tillverkare och användare. 
 
I föreliggande norm har kravnivån höjts, t. ex. har flera och grövre verktyg införts i 
verktygslistan, kriteriet för forcerad enhet har förändrats och provningens 
genomförande har tydligare beskrivits. Erfarenheter från de provningar som 
genomförts enligt tidigare norm har dessutom påverkat dokumentets slutliga 
utformning. 
 
Kravnivån i normen är vald efter vad som kan förväntas av en låsanordning för 
datorer som står under viss uppsikt, t.ex. under dagtid i receptioner, entréer och 
öppna kontor.  Datorlås försvårar dessutom stöld av datorer och liknande vid inbrott i 
obevakade lokaler. 
 
Normen har fastställts av SSFs styrelse vid sammanträde 2000-09-20. 
 
 

Inledning 
 
Stölder av persondatorer och andra typer av kontorsmaskiner sker i stor omfattning. 
Kostnaderna för denna typ av brottslighet har blivit påfallande hög för 
försäkringsbolagen, och därmed också drabbat  försäkringstagarna genom höjda 
försäkringspremier.  
 
För att försvåra och möjligen förhindra stöld av datorer kan datorlås användas. 
Genom att dessutom informera angriparen (dekaler på datorn och i omgivningen) om 
att datorlås är monterade kanske han avstår ifrån att göra ett stöldförsök. 
   
Denna norm anger krav på och provningsmetoder för datorlås.  
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1 Omfattning 
  
Denna norm omfattar krav och provningsmetoder för datorlås. Den är även tillämplig 
för låsanordningar till andra typer av kontorsmaskiner, t. ex. skrivare, bildskärmar och 
kopieringsmaskiner.  
 
Avsikten med datorlåset är att datorn inte med lätthet ska kunna bortföras. Som 
tillägg kan även produkterna skydda mot att datorerna öppnas och töms på innehåll. I 
normen har sådana metoder och verktyg som kan förväntas förekomma vid stölder 
av datorer införts. 
 
I normen finns också krav på utformning av monteringsanvisning och 
handhavandeinstruktion.  
 
 
Om kraven i denna norm strider mot gällande svensk lagstiftning gäller svensk 
lag. 
 

 

2 Referenser 
 
 I denna norm finns hänvisning till andra daterade och odaterade dokument. 
Dokumenten har förtecknats nedan. För odaterade referenser gäller hänvisning till 
den senaste utgåvan av dokumentet.  
 
-  Svenska Stöldskyddsföreningens metodbeskrivning - Dyrkning. 
 
-  Svensk Standard SS-EN45 001 - Provningslaboratorier, allmänna krav på  
    verksamheten.  
 
-  Svenska Stöldskyddsföreningens instruktion - Manuellt utförda provningar. 
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