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H&H Group utser Johan Ramsten till vice vd för koncernen och 

Anna Grönlund Krantz till ny vd för Hallvarsson & Halvarsson 

 

På fyra år har H&H Group snabbt vuxit till en stark och dynamisk byrågrupp med tolv 
kommunikationsbyråer och över 400 medarbetare vid kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, 
London och Shanghai. Den samlade byråintäkten överstiger 500 miljoner kronor.  

För att tillföra ytterligare kraft i arbetet med att utveckla gruppen utses Johan Ramsten till vice vd 
med fokus på affärsutveckling och samverkan inom gruppen. Johan är en av huvudägarna och har 
varit verksam i koncernen sedan 2004 och senast som vd för Hallvarsson & Halvarsson sedan 
2014.  

Anna Grönlund Krantz tillträder samtidigt som ny vd för Hallvarsson & Halvarsson. Anna sitter idag 
i koncernledningen för Skandia som Head of Communications, Marketing and Sustainability och 
har tidigare bland annat varit marknads- och kommunikationsdirektör på Praktikertjänst, vd för 
JKL och gruppledare i Riksdagen för Liberalerna. Anna tillträder sin tjänst den 3 september. 

”Det är fantastiskt roligt att få återvända till rådgivarrollen och att få göra det som ledare för 
Sveriges ledande rådgivare inom finansiell och strategisk kommunikation känns både utmanande 
och spännande. Jag är mycket imponerad av H&H Groups utveckling och ser fram emot att 
tillsammans med teamet ta Hallvarsson & Halvarsson till nästa nivå” kommenterar Anna Grönlund 
Krantz. 

Martin Petersson, vd och koncernchef för H&H Group kommenterar de båda utnämningarna: ”Vi 
är verkligen entusiastiska över att kunna starta hösten med dessa styrkebesked. Utvecklingen i 
gruppen går fort och vi får de bästa förutsättningarna vi kan tänka oss med både Johan och Anna i 
viktiga roller. Vi känner Anna väl som en mycket engagerad, kompetent och erfaren rådgivare och 
ledare inom vårt område och ser fram emot att arbeta tillsammans med henne i utvecklingen av 
nästa steg för Hallvarsson & Halvarsson.” 
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