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Ny eyetracker från Tobii Pro kan läsa av 

ögonrörelser från fler människor än någonsin 

tidigare 
Stockholm, 16 september 2015 – Tobii Pro, världsled ande inom eyetracking-lösningar för 
forskning, utökar sitt produktsortiment med en ny e yetracker för skärmbaserade studier. Den 
nya produkten kan läsa av ögonrörelser från fler mä nniskor än någonsin tidigare, vilket 
möjliggör mer kostnadseffektiva studier och ger sna bbare resultat.   

Eyetracking är en kraftfull metod för att förstå mänskligt beteende. Användandet av tekniken växer 
snabbt inom många akademiska och kommersiella områden. Till exempel tillämpas eyetracking inom 
ett brett spektrum av psykologiforskning – metoden används av forskare för att undersöka hur 
spädbarn utvecklas språkligt och socialt samt för att ta reda på konsumenters reaktioner på olika 
marknadsföringsbudskap. Det är också ett etablerat verktyg inom användbarhetstester för att förstå 
hur besökare interagerar med webbplatser, i syfte att förbättra användbarhet och konverteringsgrad. 

Tobii Pro introducerar nu Tobii Pro X3-120, en ny eyetracker för skärmbaserade studier, som bygger 
på de senaste tekniska framstegen inom eyetracking. Oöverträffad förmåga att läsa av ögonrörelser 
gör att forskare kan arbeta effektivt med ett brett tvärsnitt av befolkningen och i publika miljöer där det 
är lätt att rekrytera testpersoner, i stället för i forskningslabb.  

– Eyetracking är ovärderligt för oss i vår forskning för att få en djupare insikt i hur konsumenter samlar 
in information och hur de formar preferenser i marknadskommunikation och beslutsfattande, säger 
Rik Pieters, professor i marknadsföring, School of Economics and Management vid Tilburg University, 
Nederländerna. Tobii Pro X3-120 kan läsa av ögonrörelser från fler människor än något annat system 
som vi har sett hittills. Med den här extremt robusta och mobila lösningen kan vi studera fler 
konsumenter mer effektivt och få mer data av hög kvalitet. Det här är ett stort steg framåt.  

– Allt fler forskare vill kunna samla in tillförlitliga data på enklast möjliga sätt, säger Tom Englund, chef 
för affärsområdet Tobii Pro. Våra eyetracking-lösningar klarar av att läsa av ögonrörelser oavsett 
människors etnicitet och ålder, eller om de bär kontaktlinser eller glasögon. Det nya systemet kan 
användas var som helst, till exempel i hemmet, gallerior, skolor och på kliniker, vilket hjälper forskare 
att genomföra studier snabbare och till en lägre kostnad, samtidigt som de får djupare insikter. Med 
Tobii Pro X3-120 tar vi ett stort steg i riktningen att göra eyetracking till en standardmetod inom en rad 
forskningsområden.  

Tobii Pro, ett affärsområde inom Tobii, är ledande leverantör av eyetracking-lösningar och tjänster för 
att studera mänskligt beteende. Genom insikter från eyetracking hjälper vi forskare inom både 
akademiska och kommersiella områden att utveckla sin forskning och skapa förändring. Våra 
lösningar används inom en rad områden, från studier av köpbeteenden och användbarhetstester till 
psykologi- och synforskning. Vi är stolta över att ha över 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner 
som våra kunder, däribland Microsoft, Procter & Gamble, Ipsos och GfK samt 49 av världens 50 mest 
ansedda universitet.  
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Mer information 

• Läs mer om Tobii Pro X3-120.   
• Försäljning i Europa, kontakta +46 8 52 29 50 04 eller sales.an@tobii.com. 

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk 
lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 
september 2015, kl. 14.00.  

Kontakt  

Anna Bergvall, Marketing & PR Manager, Tobii Pro, tel: 070-788 01 77, e-post: 
anna.bergvall@tobii.com 
 
Sara Hyléen, Corporate Communications & Investor Relations, tel: 070-916 16 41, e-post: 
sara.hyleen@tobii.com 

Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni 
med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox 
gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor 
med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera 
mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, 
däribland 49 av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi 
för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i 
Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer 
på www.tobii.com. 

 


