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ADDQ och QESTIT går samman för att stärka den nordiska 
marknaden inom QA 
 
Paris/Stockholm/Zurich, 30.09.2022 - Båda företagen har denna vecka meddelat att ADDQ, 
experter på kvalitetssäkring från Sverige, kommer att bli en dela av QESTIT-gruppen. Detta innebär 
ett utökat tjänsteutbud i Sverige samt kombinerad kompetens och kunskap från båda företagen 
under ett och samma tak.  
 

Uttalanden från ADDQ och QESTIT 
 
ADDQ är ett av Sveriges ledande QA-bolag med expereter inom kvalitetssäkring som hjälper företag 
genom hela utvecklingskedjan i olika branscher. 
 
"Vi är glada över sammanslagningen med QESTIT och de möjligheter det kommer att ge våra 
anställda och kunder i Sverige såväl som internationellt." Fredrik Abrahamsson, VD 
 
QESTIT är med 25 års erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring Europas främsta QA-
specialister för företag som efterfrågar högsta kvalitet i sina produkter. 
 
”Den nordiska marknaden är av stor strategisk betydelse för oss. Vi är mycket glada över att ha nått 
en viktig marknadsposition genom sammanslagningen och vi ser fram emot att arbeta tillsammans 
med ADDQ-teamet!” Reto Züst, VD 
 
Mål & Vision 
 
Våra liknande tankesätt förde oss samman och vår starka ambition kommer att ta oss längre 
tillsammans. Med denna milstolpe i vår koncernhistoria öppnar vi dörrar till fler möjligheter samt 
utveckling i Sverige och utanför. 
 
Vårt mål är att stärka vår position som specialister inom mjukvarutestning och kvalitetssäkring 
ytterligare. Genom att erbjuda tjänster, allt från kontinuerliga tester och avancerad testautomation, 
hela vägen till funktionella såväl som icke-funktionella tester, stödjer vi våra kunder i att optimera 
sin mjukvara och hjälper dem att erbjuda sina egna kunder den bästa möjliga upplevelsen oavsett 
bransch. 
 
Med våra nearshore-, offshore- och konsulter på plats erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra 
kunders behov som en pålitlig och pålitlig partner. 
 
Våra konsulters kombinerade kompetens, expertis och erfarenhet samt deras motivation att 
leverera bästa möjliga resultat är ryggraden i bolaget. Med ADDQ ombord kommer detta att växa 
ytterligare, och vi ser fram emot framtiden. 
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