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Åse Bäckström ny chef för Hallvarsson & Halvarssons 

hållbarhetsteam 

Hallvarsson & Halvarsson har i över 10 år arbetat med hållbarhetsrådgivning till ägare, 

styrelser, ledningar och hållbarhetschefer och tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen av 

erbjudandet genom att rekrytera Åse Bäckström.  

Åse kommer närmast från en position som Managing Director på Global Child Forum där hon arbetat 

i gränslandet mellan näringsliv och politik för att säkerställa att hänsyn tas till barns rättigheter i de 

globala värdekedjorna. Dessförinnan var hon i 7 år ansvarig för uppbyggnaden av KPMGs team inom 

hållbarhetsrådgivning. Hon har tidigare under många år arbetat som strategi- och hållbarhetskonsult 

på Deloitte. 

”Hållbarhetsfrågor är idag en integrerad del av företagens verksamhet och att kunna stötta våra 

uppdragsgivare i allt ifrån insikter och strategi till effektiva implementeringar är en viktig del i vår 

strategiska riktning. Åse har stor erfarenhet av detta och jag ser fram emot att tillsammans med 

henne utveckla vårt erbjudande inom området ytterligare.” säger Johan Ramsten, VD på Hallvarsson 

& Halvarsson. 

”Att skapa en hållbar affärsverksamhet är näringslivets viktigaste utmaning. Kommunikation som 

strategiskt verktyg i syfte att både skapa förtroende från intressenter och en förändringskultur som 

kan möta framtidens utmaningar på ett hållbart sätt är avgörande för att vara framgångsrik. Jag ser 

fram emot att tillsammans med alla skickliga specialister och generalister på H&H ta nästa kliv i den 

utvecklingen.” kommenterar Åse Bäckström.  

Åse Bäckström, som blir Executive Director och medlem av H&Hs ledningsgrupp, kommer att leda ett 

team bestående av ett 10-tal personer med bakgrund inom exempelvis strategi, kommunikation, 

varumärke, etik, risk, compliance, redovisning och shared value. Åse börjar sin nya tjänst efter 

sommaren. 

 

För mer information; 

Åse Bäckström, tel: 072-3876733 

Johan Ramsten, VD Hallvarsson & Halvarsson, tel: 070-9711285 

 

Hallvarsson & Halvarsson är en oberoende strategisk och finansiell kommunikationsrådgivare. Vi erbjuder 

Sveriges största kombinerad kompetens inom förtroendeskapande kommunikation med en komplett 

uppsättning av tjänster inom finansiell kommunikation, corporate communication, corporate marketing och 

public affairs. Hallvarsson & Halvarsson är en del av H&H Group, med systerbyråerna Comprend, Jung, Creo, 

Springtime och Involve. Hallvarsson & Halvarsson är medlem i AMO, det ledande globala nätverket av 

oberoende strategiska och finansiella kommunikationsrådgivare. 


