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Fiskars Group och Moomin Characters inleder en ny era av strategiskt 

partnerskap 

Från och med i dag blir Fiskars Group aktieägare i Rights & Brands, en licensbyrå som representerar 

ikoniska, nordiska varumärken som Mumin, där man innehar den globala licensieringen. Med gemensam 

affärsplanering och internationella tillväxtplaner har Fiskars Group, Rights & Brands och Moomin Characters 

som mål att utveckla nya konsumentcentrerade koncept globalt. 

 

70 år efter att Tove Jansson designade de första muminprodukterna tillsammans med sin mamma för 

varumärket Arabia, som nu ägs av Fiskars Group, ser man fram emot att skapa fler minnesvärda stunder 

tillsammans. 

 

”Det här är ett enastående ögonblick för oss, där två ikoniska finska designvarumärken går samman för att 

öka den globala närvaron och nå både befintliga och nya muminfans. Våra gemensamma värderingar och 

kärlek till nordisk livsstil och design, är en perfekt utgångspunkt för att fördjupa samarbetet. Vi har decennier 

av erfarenhet från att hantera Mumin-licensen tillsammans och nu utforskar vi en mängd innovativa koncept 

och potentiella nya varumärken för att skapa unika och spännande upplevelser för konsumenter världen 

över”, säger Nathalie Ahlström, VD för Fiskars Group. 

 

För närvarande omfattar samarbetet den oerhört populära Mumin-servisen, men även bestick, saxar, 

tumblerglas och inredningsprodukter med de älskade karaktärerna. Mumin kommer dessutom att fira sitt 80-

årsjubileum 2025, vilket är en viktig milstolpe för partnerskapet. 

 

"Muminhistorierna handlar i huvudsak om de viktigaste sakerna i livet – för alla, var som helst och när som 

helst. I dem är respekt för varandra, familj, kärlek, medkänsla, tolerans, frihet och att värna om naturen 

centrala teman. Under hela vår långa gemensamma historia har Fiskars Group gjort ett utomordentligt jobb 

för att förvandla originalberättelserna och det ursprungliga bildspråket till något som känns förtrollande och 

vackert, på porslin av hög kvalitet. Vi delar många av de värderingar som finns i originalberättelserna, såväl 

som en önskan att göra vackra saker som håller länge, för en hållbar framtid. Därför är jag både exalterad 

och glad över det här nya gemensamma steget mot ett bredare och mer internationellt samarbete”, säger 

Sophia Jansson, ägare och konstnärlig chef för Moomin Characters. 

 

”På Rights & Brands ser vi mycket fram emot de spännande synergier vi skapar med detta nya partnerskap. 

R&B, Moomin Characters och Fiskars Group erbjuder tillsammans en extremt tilltalande blandning av konst, 

varumärkesutveckling, detaljhandelskunskap, geografisk täckning och storytelling. Genom att sammanföra 

våra respektive nätverk, insikter och know-how förnyar vi metoden för hur man jobbar med licensiering”, 

säger Patrick Ullman, VD för Rights & Brands. 

 

För mer information kontakta: 

Kati Kaskeala, Vice President, Brand Portfolio & Communication, Fiskars, p. +358 40 841 7884, 

kati.kaskeala(at)fiskars.com 



 

 

 

Patrick Ullman, CEO, R & B Licensing AB, tel. +46 (0) 733 649 329, patrick.ullman(at)rightsandbrands.com 

Roleff Kråkström, CEO, Moomin Characters, p +358 (0)400 549 692, roleff.krakstrom(at)moomin.com 

 

 

Fiskars Group - 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. 

 

 

Om Rights & Brands 

 

Rights & Brands är en varumärkesagentur som verkar för att sprida nordiska rättigheter till ett globalt 

nätverk. 

Rights & Brands jobbar med alla typer av litterär, design- och karaktärsbaserad representation och 

varumärkesutveckling, från förlags- till licens- och digitala produkter. Med ett världsomspännande nätverk av 

underagenter och över 800 kunder besitter Right & Brands unika internationella insikter och 

affärsmöjligheter. 

Rights & Brands representerar ikoniska nordiska varumärken, författare och illustratörer och är världsagent 

för Mumin. Andra representationsuppdrag innefattar bland annat Astrid Lindgren och Ilon Wikland, Mauri 

Kunnas, Oili Tanninen, Stig Lindberg och många fler. 

www.rightsandbrands.com  

 

 

Moomin Characters 

Moomin Characters Oy Ltd ansvarar för övervakningen av alla upphovsrättsliga frågor kring mumin. Alla 

Mumindalens figurer är globalt registrerade varumärken. Muminberättelserna har blivit en av Finlands största 

exportframgångar och har idag en global beundrarskara. Tove Jansson (1914-2001) skrev och illustrerade 

flera romaner och hundratals seriestrippar om mumintrollen mellan åren 1945 och 1980. 

Företaget grundades på 1950-talet av Tove och brodern Lars Jansson för att ta hand om upphovsrätten till 

Mumindalens figurer och är än idag ett familjeföretag. 

Rights and Brands är Moomin Characters kommersiella agent globalt. 

.www.moomin.com www.tovejansson.com  
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