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CHARITY RATING PRESSMEDDELANDE 2010-04-27 
 
 

Camilla Backström ny VD för ideella föreningen Charity Rating    

 
Camilla Backström har utsetts till VD för Charity Rating från och med den 1 augusti 
2010.  Hon kommer att till dess gå parallellt med nuvarande VD, Thomas Sundén. 
 
Camilla kommer närmast från TeliaSonera där hon framgångsrikt byggt upp koncernens centrala 
Corporate Social Responsibility (CSR) funktion och utvecklat koncernens CSR rapportering enligt 
Global Reporting Initiative (GRI). Tidigare har Camilla en lång bakgrund inom kommunikation, 
marknad och varumärke. Camilla har dessutom arbetat inom den ideella sektorn i USA ett antal år. 
 
Charity Ratings strategi är att under de närmaste åren utveckla sitt erbjudande mot medlemmar 
och erbjuda rådgivningstjänster till företag, stiftelser och privatpersoner. 
 
- Vi har identifierat ett växande behov hos dessa målgrupper för utökat stöd i processen att finna 
rätt samarbetspartners inom den ideella sektorn. Camillas erfarenhet kommer att vara en 
bidragande faktor för att nå Charity Ratings målsättning att bli den naturliga kontaktpunkten för 
givare när de vill hitta rätt bland ideella organisationer som finns både i Sverige och i utlandet, 
säger Mikael Ahlström, Styrelseordförande, Charity Rating. 
 
- Charity Rating är en enormt spännande organisation med en vision som engagerar de flesta. Det 
finns en bra plattform med en djup kompetens inom området och den enda sökbara databasen i 
Sverige där man kan jämföra de 100 största ideella organisationerna. Jag tycker att det ska bli 
spännande att utveckla en redan stark position och med det som grund skapa ett än mer 
framgångsrikt Charity Rating, säger Camilla Backström. 
 
- Jag ser fram emot att jobba med Camilla och är övertygad om att hennes kombinerade 
erfarenheter från näringslivet och den ideella sektorn är av stort värde nu när Charity Rating lägger 
till rådgivning som en del av erbjudandet, säger Mikael Ahlström styrelseordförande och grundare 
av Charity Rating.  
 

 

 
Om Charity Rating 
Den ideella föreningen Charity Rating bildades 2005 av Mikael Ahlström. Mikael är founding 
partner i riskkapitalbolaget Procuritas Partners och har länge varit en engagerad givare. Charity 
Ratings vision är att bli den informationssökande givarens intresseorganisation med målsättningen 
att skapa ett ökat värde inom den ideella sektorn genom att öka engagemanget för och kunskapen 
om ideella organisationer.  Charity Rating tillhandahåller bland annat en sökbar databas där givare 
kan hitta information om Sveriges 100 största ideella organisationer. 
 
 
För mer information – kontakta: 

Mikael Ahlström på tel: 08 – 506 143 00 

Camilla Backström på tel: 08 - 525 05 155 


