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Quinyx fortsätter sin kraftiga tillväxtresa genom 

att öppna kontor i USA 
Quinyx, marknadsledande leverantör av lösningar för personalplanering, tar nu steget över 

Atlanten för att skapa ett bättre liv för miljontals medarbetare på arbetsplatser runtom i världen. 

Stockholm, 10 september 2019 – Quinyx, 

marknadsledaren inom Workforce Management 

meddelar idag att de öppnar sitt första kontor i USA 

genom att etablera sitt nordamerikanska 

huvudkontor i Boston. Quinyx grundades i 

Stockholm och har de senaste åren sett en kraftig 

tillväxt till följd av expansion i bland annat 

Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Den 

amerikanska expansionen öppnar nu upp för en 

jättemarknad som kan fortsätta att skapa tillväxt för 

Quinyx. 

Sedan 2005 har Quinyx plattform gjort det möjligt 

för företag och organisationer att hantera och optimera sin bemanning genom smart 

schemaläggning, inbyggd kommunikation, tidrapportering, uppgiftshantering, prognostisering och 

verktyg för medarbetarengagemang i en och samma plattform. Redan idag kan Quinyx stoltsera med 

flera kunder i Nordamerika, exempelvis Kal Tire, Swarovski, G-Star Raw och Ole and Steen. Quinyx 

”mobile-first”-filosofi har lett till stora framgångar hos organisationer som vill skapa ett högre 

medarbetarengagemang, ökad produktivitet och ökad arbetsglädje. 

Quinyx vd och grundare Erik Fjellborg kommenterar expansionen: 

– Det kommer att bli tuffare än i Europa och vi har stor respekt för den kommande expansionen. 

Men vi har en otroligt stark produkt, ett starkt team och en stark vision om att förändra marknaden. 

Vårt mål med Quinyx resa är tydligt – vi vill skapa ett bättre liv för miljontals människor genom att 

förbättra deras arbetsliv. 

I nuläget har Quinyx drygt 500 000 användare hos 700 kunder runt om i världen. Genom expansionen 

till Boston kommer Quinyx nu att ha fysiska kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA. Som ett led i expansionen har ett antal 

nyckelpersoner flyttat över till USA, och dessa är Anderas Sjölund (Co-founder och CRO), Mattias 

Anrep (Global Head of Operations) och Laurie Pace (Marketing Director U.S). Rob Desmond, VP Sales 

U.S har också rekryterats in för att axla rollen som amerikansk försäljningschef. Vid slutet av 2020 

förväntas personalstyrkan ha vuxit kraftigt. 

Tidigare i år annonserades att Quinyx tog in en kvarts miljard kronor i en runda ledd av befintliga 

investerare Alfvén Didrikson, Battery Ventures och Zobito. Kapitaltillskottet kommer användas till att 

Erik Fjellborg, vd Quinyx 

http://quinyx.com/
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accelerera Quinyx expansion, men också för att investera kraftigt i den teknologiska utvecklingen av 

plattformen. 

 

Om Quinyx 

Quinyx grundades 2005 av Erik Fjellborg när han sommarjobbade på McDonald's. Han insåg att 

cheferna ägnade mycket tid åt att administrera scheman, och skapade då ett webbaserat system där 

medarbetarna själva kunde få en överblick över sina scheman och byta arbetspass med varandra. 

Quinyx kombinerar kraftfulla planerings- och prognosverktyg med tidredovisning, kommunikation 

och interaktion, med målet att få företag och dess medarbetare att växa. 

Företaget har sin huvudsakliga kundbas i Europa med kontor i Storbritannien, Sverige, Finland, 

Tyskland, Norge, Danmark och Nederländerna. Schemaläggningstjänsten används även globalt i 

länder som Kina, Japan, Korea och USA. 

Idag hjälper Quinyx några av världens största företag med att spara tid och pengar, öka sin 

produktivitet samt medarbetarnas engagemang. Bland kunderna finns Burger King, Rituals 

Cosmetics, Swarovski, IHG, Boots, Virgin Atlantic, London City Airport, Vapiano, Papa Johns och 

Odeon Cinemas Group. 

För mer information se https://www.quinyx.com/  

 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Selander, Nordic Marketing Manager 
Mobil: +46-706-65 64 45 
E-post: fredrik.selander@quinyx.com  
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