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Nytt mobilt hemlarm utmanar branschen 
 

Gardio utmanar nu säkerhetsbranschen med ett nytt mobilt larm för konsumenter. 

Tjänsten baserar sig på användandet av mobiltelefoner, där kunden själv ser boendet i 

mobilen och själv väljer när larm ska åtföljas av åtgärd. Känner kunden inte igen 

personen som utlöst larmet, trycker han/hon på larmknappen och all nödvändig 

information skickas då till Svensk Bevakningstjänst. Bevakningsföretaget rycker då ut 

med väktare. Genom att vända på arbetsgången för traditionella hemlarm och låta 

kunden, istället för larmbolaget bestämma när åtgärd ska ske, elimineras onödiga 

fellarm. Detta medför att kostnaden för kunden sänks dramatiskt. 

 

Genom att kunden nu kan se hela scenariot i mobilen vid larm, kan kunden själv avgöra om 

det är städaren, svärmor eller en inbrottstjuv som befinner sig i hemmet och agera efter detta.  

Kunden får total kontroll över boendet och kan även kontrollera om t ex spisen är avstängd, 

om städhjälpen anlänt eller om barnen kommit hem från skolan. Hemlarmet får mervärdet att 

bli en del av hemmet, inte bara en kontroll mot inbrott.  

 

- ”Vi startade Gardio för att ge kunden ett mer konkurrenskraftigt erbjudande. Idag 

betalar du som kund dyra pengar för ingenting, felaktiga utryckningar som genom vårt 

sätt att arbeta totalt elimineras. Genom att själv vara aktiv vid ett larm, styrs 

väktarstyrkan endast till reala fall. Bildbevis finns även vid behov i högupplösta 

bilder. Kostnaden för kunden minskar till hälften av vad larmbolagen idag tar betalt 

för hemlarm med ”fria utryckningar”. Genom nytänkandet i vårt mobila larmkoncept, 

tillsammans med styrkan och den lokala spridningen hos vår partner Svensk 

Bevakningstjänst, har vi ett riktigt starkt erbjudande till marknaden, med detta utmanar 

vi nu våra konkurrenter”, säger Sven Hålling, vd på Gardio.  
 

- ”Vi känner stor inspiration i att vara en del i denna tjänst med sitt prisvärda erbjudande 

och känslan av att alltid ha nära hem”, säger Christina Svennberg,  marknadschef  på 

Svensk Bevakningstjänst. 

 

Gardio tog nyligen hem priset ”Årets Säkerhetsrookie” på Säkerhetsgalan för sitt 

nytänkande. Priset delades ut av tidningen Skydd och Säkerhet.  

 

Skillnaden mot traditionella hemlarm är att kunden själv väljer och även behåller bildbevis i 

form av högupplösta bilder. Nyttan för kunden i detta förenklade arbetssätt, är att kostnaden 

kan hållas lägre genom minskade fellarm. Systemet använder högupplösta IP-kameror med 

intelligent videoanalys, 15 meter nattseende med osynligt IR-ljus, samt motorstyrning för att 

automatiskt ’titta bort’ när man är hemma. Som kontrollpanel används en 7’’ Androidbaserad 

surfplatta med touchskärm som gör kontroll och inställningar enkelt och intuitivt. Larmet 

kommunicerar med en molnbaserad servertjänst, för att hantera alla händelser, skicka 

notifieringar till användaren, samt eskaleringar till larmcentralen. Kunden kommer åt tjänsten 

via larmpanelen innanför dörren, Mina Sidor på datorn, eller appen i mobilen. Larmet är 

kompatibelt med alla moderna mobiler. 

 

 

För ytterligare information, kontakta: 
  



Sven Hålling   Mobil: 0705 825 323 

VD Gardio   Ytterligare information: www.gardio.se 

Epost: sven.halling@gardio.se 

    

Företaget Gardio 

Gardio är ett svenskt säkerhetsföretag som utvecklar och marknadsför mobila hemlarm för 

konsumenter och små företag. Företaget lanserar ett helt nytt arbetssätt vid inbrottslarm, där 

kunden är den som tar beslut om åtgärd ska ske eller inte vid ett larm. Kunden behåller 

kontrollen och kostnaden för kunden minskar dramatiskt, genom minskade fellarm och genom 

det förenklade arbetssättet. Gardio grundades 2010 och har under tre år utvecklat sin produkt 

som nu släpps till försäljning. Kunderna är konsumenter och mindre företag, som vill känna 

närhet till hemmet/kontoret. Gardio belönades nyligen med priset ”Årets Säkerhetsrookie” av 

tidningen Skydd och Säkerhet för sitt nytänkande. Gardios huvudkontor återfinns i 

Stockholm. Företaget ägs av investmentbolagen Alfvén & Didrikson, Coatch & Capital samt 

av företagets personal. Gardio samarbetar i sitt larmkoncept med Svensk Bevakningstjänst 

som står för larmcentral och väktare. 
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