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Fiskars omorganiserar sina funktioner i Danmark 

 

Fiskars kommer att skapa en gemensam försäljningsorganisation för den danska marknaden i linje 

med företagets affärsmodell och omstruktureringsprogrammet EMEA 2015. Efter förvärvet av Royal 

Copenhagen har Fiskars två organisationer i Danmark, men koncernens strategi är att ha enbart en 

stark försäljningsenhet i varje land som marknadsför koncernens hela sortiment.  

 

Efter samråd med det lokala företagsrådet har Fiskars beslutat att skapa en ny dansk 

försäljningsorganisation, grundad på behoven för den danska marknaden och baserad i Köpenhamn. 

Den nya försäljningsenheten kommer att utformas i enlighet med implementeringen av företagets 

gemensamma processer och system för hela EMEA, och kommer att påbörja sitt arbete under första 

kvartalet 2015. Detta innebär att Fiskars nuvarande kontor i Silkeborg på Jylland kommer att flyttas till 

Köpenhamn och Fiskars distributionscenter i Silkeborg kommer att stängas senast första kvartalet 

2015. 

 

”Efter förvärvet av Royal Copenhagen är det naturligt att försöka hitta sätt att utnyttja våra 

gemensamma styrkor och skapa synergieffekter, såväl lokalt som centralt. Jag är övertygad om att vi 

tillsammans kan ta vår verksamhet till en ny nivå, eftersom vår sammanslagna danska organisation 

kommer att få en ännu starkare position på marknaden. Vi är mycket medvetna om att dylika stora 

omorganisationer kan påverka vår personal. Alla förändringar kommer att planeras noggrant för att 

minimera effekterna för personalen och vi kommer också att se till att kunderna får omsorgsfull och 

dedikerad service även under övergångsperioden”, säger Jakob Hägerström, direktör, Fiskars 

säljregionen Norr. 

 

Fiskars är det ledande varumärket inom trädgårdsredskap i Danmark och har en stark position på 

marknaden för hemprodukter som saxar, knivar, köksutrustning och bestick med varumärkena Fiskars 

och Raadvad. Företaget får också en allt starkare position inom boende med varumärket Iittala. Royal 

Copenhagen har varit ledare på den danska marknaden för dukning i 240 år och har även starka 

marknadspositioner i resten av Skandinavien och Asien. 

 

 

Mer information: 

Anu Ilvonen, kommunikationsdirektör, tfn +358 204 39 5446 

 

 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. 

Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och 

Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för 

handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och företaget har 

cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com 

 


