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Wedgwoods samarbetsförhandlingar i Barlaston, Storbritannien, 
har genomförts 

Samarbetsförhandlingarna som tillkännagavs i mars gällande de planerade förändringarna i Barlaston, 
Storbritannien, har nu genomförts. Målet med förändringarna är att minska produktionens komplexitet. 

Framöver kommer produktionen i Barlaston att fokusera på hantverksprodukter av hög kvalitet, såsom 
Jasperware och produkter av högklassigt benporslin, som är centrala för Wedgwood-varumärket. 
Design, produktutveckling och global marknadsföring av produkter fortsätter i Barlaston. 

Enligt förslaget skulle antalet arbetsplatser i Storbritannien minska med högst 145. Efter 
samarbetsförhandlingarna kommer antalet arbetsplatser i Barlaston att minska med 103, av vilka 97 i 
produktionen och 6 i restaurangverksamheten.  

”Vi har varit tvungna att göra svåra beslut för att förstärka verksamheten på lång sikt samt för att 
förbättra Wedgwood-varumärkets konkurrensförmåga. Vi uppskattar våra anställdas betydande insats 
och är redo för att stöda dem som påverkas av dessa förändringar”, sade Ulla Lettijeff, direktör för 
Fiskars Groups Living-verksamhet. ”Vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet i Barlaston, som 
är ett starkt säte för Wedgwood och en turistattraktion”.  

Förminskningen av antalet arbetsplatser förväntas genomföras i faser till slutet av år 2019. 
Förändringarna är en del av Living-segmentets omstruktureringsprogram som publicerades i oktober 
2018. Programmets mål är att öka verksamhetens effektivitet, förenkla verksamhetens struktur samt 
accelerera den långsiktiga strategiska utvecklingen.  
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Wedgwood 
Wedgwood är ett ikoniskt brittiskt premium-livsstilsvarumärke, som grundades år 1759 av Josiah 
Wedgwood. Wedgwood värnar om principer för design, kvalitet och innovation, och skapar ikonisk 
jaspergods samt middagsserviser och teserviser i fin benporslin av högsta kvalitet och vackert 
utformade prydnader.  

Fiskars Group 
Fiskars Group betjänar konsumenter och kunder över hela värden genom internationellt kända 
varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Våra 
produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 människor i över 30 länder. Läs mera 
på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.  
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