
Sveriges mest engagerade 
teknik- och IT-konsulter



På Alten utvecklar och levererar vi teknik och 
IT- kompetens till världsledande företag. Som 
en global aktör med lokal närvaro är vi flexibla 
och anpassar oss efter varje enskild kunds 
förfrågan. Därmed kan vi alltid leverera den 
bästa lösningen utifrån dina specifika behov. 

På Alten har vi under mer än 20 års tid byggt upp och 
utvecklat våra medarbetares kompetenser inom strategiskt 
viktiga områden. Resultatet har blivit ett konkurrenskraftigt 
tjänsteutbud med både bredd och djup. Våra största kunder 
återfinns idag inom branscher som Energy, Telecom, 
Automotive, Defence & Aerospace och Industry och vi 
erbjuder kompetens och lösningar genom hela produktut-
vecklingskedjan. Genom åren har vi haft långtgående 

samarbeten och ramavtal med flera av de största bolagen i 
Skandinavien. Några av våra kunder är AB Volvo, ABB, Atlas 
Copco, Autoliv, Ericsson, Fortum, Scania, SAAB Group, 
Sony, Vattenfall och Volvo Cars.

Med våra specialistkunskaper täcker vi allt från konceptut-
veckling, pre-visualisering och konstruktion av en produkt 
över till kvalitetssäkring och underhåll. Vi åtar oss uppdrag 
oavsett storlek, resurser och tidsbegränsningar och vår 
verksamhet bedrivs både inhouse och på plats ute hos kund. 

Grunden till vår framgång är en a!ärsmodell som bygger på 
valfrihet och möjlighet för den enskilde konsulten att själv 
styra sin personliga utveckling. Denna valfrihet skapar äkta 
engagemang, och det är därför vi alltid kan erbjuda våra 
kunder de mest engagerade konsulterna, oavsett uppdrag.

NÖJD MEDARBETARE

NÖJD KUND LÖNSAMHET

Det här är vad vi gör

Sedan den svenska delen av vår verksamhet grundades 1991 har vi byggt upp en stark position 
inom ett flertal branscher. Specialistkompetenser och ett stort engagemang har skapat de 

långsiktiga kundrelationer som gjort oss till dagens framgångsrika företag.

AFFÄRSMODELLEN



Vi har delat in våra kompetenser i 9 olika 
tjänsteområden. Varje område har sina 
specialister som gör att du kan känna dig 
trygg med att vi förstår din a!är. 

På Alten är vår målsättning att bygga långsiktiga samarbeten 
med dig som kund. Något som förutsätter ett nära samarbete 
och god förståelse för just dina utmaningar. Vår styrka är att 
vi alltid anpassar oss efter varje enskild förfrågan och 
levererar den bästa konsulten utifrån varje kunds behov. 

Och vi nöjer oss aldrig förrän matchningen mellan behov och 
kompetens är 100-procentig.

Resursförstärkning eller helhetsleverantör
Vi tar oss an uppdrag i alla storlekar, oavsett komplexitet eller 
tidsramar. Det innebär allt från resursförstärkning på plats hos 
kund över till att leverera hela arbetspaket där konsulter från 
flera olika tjänsteområden är involverade. 

Paketlösningar– skräddarsydda för dig
Paketlösningar innebär att vi vid behov skräddarsyr team som 
hjälper dig genom att ta över ansvaret för hela leverans-
projekt. När en leverantör tar ansvar och levererar med sin 
egen personal blir processer mer e!ektiva. Mötestiden 
minskar, synergi e!ekterna ökar och det går lättare att 
förstärka teamet vid toppar vilket blir mer kostnadse!ektivt.

Produktutveckling Mekanik 
Vi bidrar med specialistkompetens, resursförstärkning, 
problemlösning och helhetsansvar inom allt från koncept-
utveckling till produktion och eftermarknad. Vårt tjänste-
område är helt branschoberoende och verksamheten 
bedrivs både inhouse och på plats ute hos kund.

Elektronik och Mjukvaruutveckling 
Vi utvecklar inbyggda system, det vill säga elektronik och 
mjukvara som är en integrerad del i en produkt och som har 
en specifik uppgift. Utifrån kundens utmaning och med hjälp 
av agila metoder tar vi fram förslag och lösningar som 
förverkligar visioner.

System och Applikationsutveckling
Vi erbjuder tjänster inom alla faser av systemutvecklings-
processen. Målet är att leverera kostnadse!ektiva och 
innovativa lösningar till våra kunder.  Vi verkar från tidiga 
konceptfaser och driver gärna våra inhouse projekt agilt. Vår 
styrka ligger i vår flexibilitet att anpassa oss efter kundernas 
önskemål.

Beräkning och Simulering 
Vi utför analyser och simuleringar av mekaniska system inom 
områdena hållfasthet, fluidmekanik och dynamik. Vi arbetar 
både med metod- och produktutveckling och hjälper våra 
kunder hela vägen från konceptutveckling över till optimering 
och verifiering.

Design och Visualisering 
Vi hjälper våra kunder att utveckla kundanpassade tjänster 
och produkter. Vi är med genom hela produktutvecklings-
processen från förstudier och konceptgenerering hela vägen 

till lansering. Våra konsulter har bred kunskap inom fordons-
design, produktdesign, colour & trim design, 3d-modellering 
och grafik, animation, augmented reality, fotografi och 
grafisk design.

PLM 
Vi utvecklar och anpassar CAD-och PLM-system som 
optimerar informationsflöden och processer. Våra konsulter 
förstår produktutveckling och är duktiga pedagoger; en 
oumbärlig kompetens när nya metoder ska implementeras.

Process och Anläggning
Vi utvecklar och levererar kompetens för kraft-och process-
anläggningar. Våra specialistkompetenser inom områdena 
processteknik, konstruktion, process-simulering och 
beräkning gör oss till en komplett partner som tar fram 
säkra och e!ektiva lösningar med hög utnyttjandegrad.

Test och Kvalitetssäkring 
Vi levererar kvalificerade tjänster inom test och kvalitets-
säkring, som strategiarbete, testledning, testning och 
testsystemutveckling. Vi är verksamma i alla faser i produkt-
utvecklingscykeln och med många olika utvecklingsmodeller 
och processer.

Training 
Vi är en komplett utbildningsleverantör som tillhandahåller 
allt från schemalagda standardutbildningar till skräddarsydda 
kurser. Vi tar oss an uppdrag över hela världen och lägger 
stor kraft vid att vår kursteori alltid speglar den aktuella 
verkligheten. Vår långa erfarenhet inom ett flertal branscher 
gör att vi är flexibla och snabbt kan anpassa oss utifrån 
kundens behov.

Våra tjänsteområden
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En del av Alten Group
Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. 

Som en global aktör kan vi dra nytta av våra samlade 
tekniska erfarenheter och resurser och ta oss an stora och 
komplexa uppdrag, varhelst i världen behoven uppstår. Som 
en lokal aktör har vi möjligheten att arbeta nära våra kunder. 
Något som även det är en förutsättning för att kunna 
leverera konkurrenskraftiga lösningar i utvecklingens 
absoluta framkant.

Alten grundades 1988 i Paris av tre ingenjörer. Redan från 
starten var målsättningen att kunna erbjuda de allra bästa 

ingenjörerna på marknaden, och bolaget fick snabbt stora 
uppdrag inom flyg- och försvarsindustrin.
Bara nio år efter starten hade Alten drygt 1000 anställda 
med kontor på sju orter i Frankrike. Därefter följde en stark 
expansionsfas med etableringar runtom i Europa. 

Sitt största förvärv gjorde Alten Group 2008 med Alten 
Sverige, tidigare svenska Xdin, som sedan dess ansvarar för 
att utveckla a!ären i Norden och på östkusten i USA. Den 
lyckade expansionen har lett till att Alten Group idag är ett 
av Europas största teknik och IT-konsultbolag med över 
16 000 anställda i 16 länder.

Allt fler av våra kunder upptäcker fördelarna 
med att köpa arbetspaket istället för timmar. 
Genom vårt breda tjänsteutbud kan Alten 
erbjuda paketlösningar genom hela produk-
tutvecklingskedjan och på så sätt ta oss an 
helhetsåtaganden åt våra kunder; från kon-
cept till färdig lösning. 

Det finns mycket som talar för att paketlösningar är det nya 
på konsultmarknaden. Det allra starkaste skälet är förstås att 
arbetsprocesserna blir mer e!ektiva när leverantören tar 
ansvar och levererar resultat med sin egen personal. 
Mötestiderna minskar, synergie!ekterna ökar och du som 
kund slipper tänka på personal- och lokalfrågor och kan 
istället fokusera på din kärnverksamhet.
 

Delivery Center - så skräddarsyr vi paket
För att möta våra kunders behov och kunna sätta ihop 
arbetspaket på bästa sätt har vi på Alten utvecklat ett 
koncept som vi kallar Delivery Center.
Det löper parallellt med vår ordinarie linjeorganisation och 
ägnar sig främst åt att organisera våra inkommande projekt. 
Så fort vi får en förfrågan om ett arbetspaket sätter Delivery 
Center samman ett team med handplockad kompetens ifrån 
vår ordinarie organisation eller rekryteringar. Delivery 
Center använder sig av genomarbetade stabila processer 
som garanterar leverans i rätt tid och till rätt kvalitet.
 
Både inhouse och hos kund
Flexibilitet är ett av Altens ledord, och självklart avspeglas 
det i våra paketlösningar. Här är det kunden som väljer om 
arbetet ska utföras hos oss, ute i kundens organisation eller 
både och i samverkan med kundens befintliga organisation.

Alla vill ha paket

Omsättning 2013: 930 Mkr
Antal medarbetare: 1200
Nöjd Kundindex: 3,5 av 4
Nöjd Medarbetarindex: 85%
Frisknärvaro: 98%
Medelålder: 35 år

Andel kvinnor: 20,5%
Kvalitetscertifiering: ISO 9001:2008
Miljöcertifiering: ISO 14001:2004
Kreditbetyg: AAA
Tillväxtindex: STI-1
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