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Malmöföretaget Svenska Alarm Di Gasell tre år i 
rad: ”Marknaden för smarta hemlarm växer” 
Svenska Alarm är för tredje året i rad ett av Sveriges snabbast växande företag och utnämns nu till 
Di Gasell 2018. Nöjda kunder, ökad varumärkeskännedom och en larmlösning i världsklass är 
bidragande orsaker till att Svenska Alarm är populära på en växande marknad. 

– Att vi är ett Gasellföretag i år igen är en stor framgång och det är tack vare alla duktiga 
medarbetare. Allt fler privatpersoner eftersöker ett effektivt hemlarm, vi har växt med tusentals 
nya kunder, säger Niklas Halldén, styrelseledamot och medgrundare av Svenska Alarm.  

Svenska Alarm har fått flest nya kunder i 
Skåne, som fortsatt är larmföretagets 
starkaste region. Stockholm och Göteborg är 
expansiva marknader som haft störst 
procentuell tillväxt. Svenska Alarm erbjuder 
idag professionella installationer i hela landet. 

– Marknaden för hemlarm växer och vi erbjuder en av de smartaste larmlösningarna på marknaden, 
med en bra prismodell, användarvänliga funktioner och en grym support. Det ger oss nöjda kunder 
där få väljer att avsluta avtalet. Vi ser också att allt fler, efter att de jämfört olika alternativ, väljer oss 
framför en av marknadens större aktörer. 

Under 2017 genomförde Svenska Alarm digitaliseringar av organisationen och erbjuder idag bland 
annat digitala kundavtal. Larm till privatpersoner är det prioriterade affärsområdet där Svenska 
Alarm växer mest. 

– Vi får också många förfrågningar från mindre företag som vill ha larmväskor eller fasta larm.  

Den starka tillväxten bidrar till ett ökat personalbehov, nästa år flyttar Svenska Alarms huvudkontor i 
Malmö till större lokaler. 

– Vi ska rekrytera fler säljare till huvudkontoret och larminstallatörer till Göteborg och Stockholm, för 
att ta hand om alla förfrågningar vi får in. Larmmarknaden växer och vi med den, säger Niklas 
Halldén.  

 

För ytterligare information  
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För tredje året i rad är Svenska Alarm utnämnda till Di Gasell 
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