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Varumärket Hotswap läggs nu ner och blir ALTEN 
2015 välkomnade ALTEN koncernen Hotswap och är idag en av Sveriges starkaste leverantörer av 
tjänster för produktutveckling inom medicinteknik. ALTEN har under de senaste åren stärkt upp 
sitt erbjudande inom LifeScience och erbjuder ett brett utbud av kompetenser för kunder inom 
bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling. Efter att de senaste åren ha integrerat 
företaget Hotswap i ALTEN tar man nu det sista steget i integrationen och lägger ner varumärket 
Hotswap. 

 

Uppköpet av Hotswap var en del av ALTENs strategi att stärka upp sitt utbud inom LifeScience. Tack 
vare integreringen med Hotswap har man lyckats etablera sig inom medicinteknik. Idag har ALTEN 
lyckats ta en tydlig position inom LifeScience mycket tack vare att utbudet är så pass brett såväl inom 
medicinteknik som inom läkemedelsindustrin. ALTEN är certifierat enligt ISO 13485 och erbjuder 
även kompetens inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor till alla kunder, oavsett bransch.  

 
– Att integrera Hotswap i ALTEN var ett av de första stegen i vår satsning inom LifeScience. I 

höstas tog vi ytterligare ett viktigt steg och renodlade våra affärsområden. Vi skapade en 
division för LifeScience där vi samlade vårt erbjudande både mot medicinteknik och 
läkemedel. Med ALTENs breda utbud av kompetens har vi idag ett av marknadens mest 
kompletta erbjudanden inom LifeScience , säger Anders Persson, CEO ALTEN Sverige. 

 

Ulrika Lin är sedan oktober 2019 ansvarig för LifeScience- divisionen på ALTEN. 

- ALTEN har idag en stark position och ett brett utbud inom LifeScience.  Inom flera områden 
besitter vi spetskompetens både inom medicinteknik och pharma. Bland annat inom IoT,  
kvalitetssäkring och regulatoriska frågor samt analytisk kemi. Ett framtidsområde är AI och 
Machine Learning där vi ser stora vinster inom hela Life Science området, säger Ulrika Lin, 
Divisionschef för LifeScience. 

 

 
Om ALTEN 
ALTEN är ett konsultbolag som utvecklar och levererar kompetens för världsledande företag med konsulter 
inom teknik, IT och biokemi. Företaget finns i över 25 länder, har huvudkontor i Paris och har fler än 35 000 
anställda varav 88 procent är ingenjörer. ALTEN Sverige har ca 1 500 medarbetare och arbetar från kontor på 
tolv orter. Kunderna återfinns inom branscher som fordon, telekom, försvar, energi, verkstadsindustri, 
läkemedel och medicinteknik, där konsulterna är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.  
Läs mer: www.alten.se 
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