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Mikael Bäckström utses till ny Chief People and 

Sustainability Officer på Tobii Dynavox 

Tobii Dynavox, den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, meddelade idag att 

Mikael Bäckström har utsetts till Chief People and Sustainability Officer. Han tillträder rollen 

med omedelbar verkan som en viktig medlem i Tobii Dynavox ledningsgrupp. 

Mikael Bäckström är en erfaren HR-chef, med stor vana av bygga globala HR-organisationer genom 

perioder av tillväxt och med fokus på att bygga en hållbar verksamhet genom stark kultur och 

ledarskap. Bäckström kommer närmast från rollen som Vice President, HR på Spotify där han var 

anställd i sju år, och var med och byggde upp och ledde en professionell global HR-organisation för 

affärsenheten Freemium. Innan det hade han HR-chefsroller på telekomoperatören Tre, PwC, Icon 

Medialab samt Klarna och DigitalRoute. 

"Jag är stolt över att leda den globala HR-organisationen och hållbarhetsfunktionen för Tobii Dynavox 

i nästa fas av vår internationella tillväxt," sa Mikael Bäckström. "Hållbarhet är en passion för mig och 

det är kärnan i vad vi gör, där våra lösningar och engagerade personal ger personer med 

funktionsnedsättningar en röst och förmågan att kommunicera. Jag ser fram emot att bygga vidare på 

den fantastiska kulturen inom företaget och utveckla en stark global HR-organisation nära knuten till 

hållbarhetsfunktionen, för att fortsätta växa med vår mycket engagerade och kompetenta personal.” 

Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox, tillade: 

"Mikaels gedigna erfarenhet av att bygga framgångsrika globala HR-organisationer i kombination med 

hans hållbarhetsengagemang, gör honom till en perfekt matchning för rollen som Chief People and 

Sustainability Officer på Tobii Dynavox. Utnämningen av Mikael kommer vid en tidpunkt då vi har stor 

möjlighet att växla upp för att hjälpa fler människor med funktionsnedsättningar över hela världen. 

Tobii Dynavox kombination av nöjda kunder och personal, tillsammans med världsledande teknologi 

och infrastruktur för ersättningsstöd ger oss den perfekta plattformen för att utöka vår 

marknadsledande position.” 

För mer information, vänligen kontakta:  

Anders Lundin 

Corporate Communications Director, Tobii Dynavox 

E-mail: anders.lundin@tobiidynavox.com  

Tel: +46 (0)733 27 87 61 

 

About Tobii Dynavox 

Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra 

specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral 

pares, ALS och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. 

Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med 

hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad 

support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för 

att kunna hjälpa så många som möjligt. Tobii Dynavox har cirka 500 anställda runtom i världen, med 
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huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Norge och Kina, samt återförsäljande 

partners i över 60 länder. För mer information, besök vår webbsida.  

https://www.tobiidynavox.com/

