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Fiskars Group inleder samarbetsförhandlingar i sitt 
försäljningsnätverk i Finland 
 
Den 15.3.2021 inleds samarbetsförhandlingar i Finland, vilka berör totalt 113 anställda inom 
affärsnätverket. Fiskars-koncernen planerar att utveckla sitt affärsnätverk genom att stänga vissa 
affärer och expandera några. Därtill finns initiala planer på att öppna en ny affär. De planerade 
åtgärderna förväntas leda till förändringar i anställningsvillkor och/eller minskad personal. Åtgärderna 
förväntas beröra högst 53 anställda.  
 
“Vi fortsätter att genomföra vår strategi i enlighet med de långsiktiga finansiella målen. Vi måste vara 
snabbare på att anpassa oss till det fort föränderliga landskapet, som påverkas t.ex. av Covid-19 -
pandemin. Vi ökar vårt fokus på tillväxt genom att sätta konsumentens vardag i centrum för allt vi gör. 
Dialogen mellan varumärken och konsumenter sker i allt större grad i digitala kanaler. Trots detta 
spelar våra affärer en betydande roll i att skapa konsumentupplevelser. Dessa åtgärder hjälper oss att 
utnyttja möjligheter, men är inte lätta att ta då de påverkar vår personal. Vi kommer att stöda vår 
personal genom processen”, sade verkställande direktör Nathalie Ahlström.  
 
De planerade åtgärderna är en del av omstruktureringsprogrammet som tillkännagavs i december 
2019 
 
Vid slutet av 2020 hade Fiskars Group ca 6 400 anställda, av vilka 1 100 i Finland. 
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Media och investerarkontakter:  
Koncernkommunikation, communications@fiskars.com, +358 40 097 1842 
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181 
 
Making the everyday extraordinary 
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken 
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors 
vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen 
extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter 
finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök 
www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.  
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