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Hallvarsson & Halvarsson fortsätter expandera – 

rekryterar sex nya konsulter 

Kommunikationsrådgivaren Hallvarsson & Halvarsson stärker 

laguppställningen med rekryteringar bland annat från två börsbolag. Sedan 

årsskiftet har byrån anställt sex nya konsulter, som bidrar med 

spetskompetens inom medierelationer, hållbarhetskommunikation och 

rapportering.  

”Verksamheten har gått klart över förväntan det senaste året med tanke på den pågående 

pandemin, och vi ser på 2021 med tillförsikt! Därför är vi mycket glada att nu kunna fortsätta den 

rekryteringoffensiv som inleddes 2019 för att utveckla och modernisera vårt erbjudande. Med nya 

medarbetare får vi ännu större möjligheter att erbjuda våra kunder vass rådgivning med djup insikt 

i aktuella frågor”, säger Anna Grönlund Krantz, VD på Hallvarsson & Halvarsson. 

Bland andra börjar Daniel Frykholm, tidigare på Electrolux där han varit talesperson och ansvarig 

för bolagets globala kanaler för intern- och externkommunikation. Daniel har även varit presschef 

på Atlas Copco och arbetat som journalist på Reuters och Bloomberg.   

Hallvarsson & Halvarsson har även rekryterat Carina Lindblom som senast kommer ifrån Hoist 

Finance där hon bland annat arbetade med hållbarhetsfrågor. Carina var tidigare verksam inom 

redovisning och rapportering bland annat på Skandia och EY.  

”Med sin stora bredd och långa erfarenhet har Hallvarsson & Halvarsson en unik förmåga att stötta 

kunderna med förtroendeskapande kommunikation inom alla områden. Det känns otroligt 

spännande att ta det här steget och jag hoppas kunna bidra med nya perspektiv både från 

näringsliv och media”, säger Daniel Frykholm.  

”Hallvarsson & Halvarsson är ett bolag som jag som kund blivit väldigt imponerad och intresserad 

av i samband med olika samarbeten. Det ska bli väldigt stimulerande och lärorikt att få ta del av all 

den kompetens och erfarenhet som finns inom företaget och jag ser fram emot att kunna hjälpa 

våra kunder med värdefull rådgivning och projektledning”, säger Carina Lindblom. 

De personer som anställts 2021 av Hallvarsson & Halvarsson är: 

Carina Lindblom – kommer senast från en tjänst som Sustainability Officer och Project Manager på 

Hoist Finance. På H&H kommer Carina främst att fokusera på hållbarhetskommunikation och 

finansiell rapportering.  

Daniel Frykholm – kommer från en tjänst som informationschef på Electrolux, tidigare presschef på 

Atlas Copco och journalist på Reuters. På H&H kommer Daniel främst att arbeta med 

medierelationer, strategisk kommunikation och kriskommunikation.  



  

Hallvarsson & Halvarsson är Sveriges ledande byrå med särskild tyngd inom finansiell kommunikation. Vi arbetar med förtroendeskapande kommunikation med 
expertis inom Financial Communication, Corporate Communication, Corporate Marketing, Sustainability Affairs och Public Affairs. Kundportföljen är bred och 
inkluderar både små och stora företag och organisationer. Svenska såväl som internationella. Byrån drivs under ledning av vår vd Anna Grönlund Krantz och vi är 
drygt 70 medarbetare. Tillsammans med systerbyråerna Axiom Insight, Berntzon:Bylund, Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, 
Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime Intellecta, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp ‐ 
H&H Group.  

Adrian Djerf – kommer från en tjänst som konsult inom investerarrelationer på Laika Consulting, 

tidigare senior rekryteringskonsult vid Michael Page och en magisterexamen från 

Handelshögskolan i Göteborg. 

Emma Supponen Isacsson – kommer från Handelshögskolan i Stockholm men har också varit 

anställd på H&H:s systerbolag Axiom Insight.  

Malin Johansson – kommer från Örebro universitet och en praktiktjänst som Sustainability Intern 

vid Telenor.  

Mikaela Arnekull – har en pol. kand. från Lunds universitet och har drivit Lunicores verksamhet i 

Helsingborg. 

För ytterligare information, kontakta: 

Anna Grönlund Krantz, VD, anna.gronlund.krantz@halvarsson.se, +46 70 637 33 51 
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