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Ögonstyrning från Tobii på Expo 2010 i Shanghai 

Stockholm, 27 april 2010 – För första gången i världsutställningens drygt 150-åriga historia finns i år en 

delutställning med fokus på framtida möjligheter för personer med funktionsnedsättningar: the Life & 

Sunshine pavilion. Svenska Tobii Technology finns med, med den ögonstyrda kommunikationsapparaten 

MyTobii P10.  

– Vi hoppas på att kunna visa något nytt och spännande för människor i Kina. Även om ögonstyrning är nytt för 

många, finns det här och nu och underlättar vardagen för personer med olika funktionshinder.  Tobiis 

ögonstyrda kommunikationsapparater används av tusentals människor runtom i världen, säger Henrik 

Eskilsson, VD för Tobii Technology. 

Utställningen Life & Sunshine arrangeras av China Disabled Persons’ Federation (CDPF) och Shanghai Disabled 

Persons’ Federation. Enligt CDPF är ambitionen att minska diskrimineringen av funktionshindrade och att göra 

städerna bättre för dem att bo i. En rad olika miljöer har byggts upp och MyTobii P10 ställs ut i en 

sovrumsmiljö.  

– För fysiskt handikappade människor är koncept som intelligenta hem, omgivningskontroll och möjligheten 

att hela tiden vara online med kommunikation fundamentalt för att kunna leva mer självständigt och jämställt 

med andra människor. Ögonstyrning tar detta ett steg längre då det ger röst och kommunikationsmöjligheter 

till dem med allra störst utmaningar, säger Tsuneyoshi Ishihara, chef för Tobiis verksamhet i Japan. 

Expo 2010 Shanghai China pågår från 1 maj till 31 oktober 2010. Utställningen Life & Sunshine förväntas ha 

600000 besökare från Kina och resten av världen.  

Läs vad några användare av ögonstyrning själva berättar här.  

För mer information, kontakta:  

Tsuneyoshi Ishihara, VD, Tobii Japan 
+81 (3) 5793-3316, tsuneyoshi.ishihara@tobii.com 

Henrik Eskilsson, VD och grundare av Tobii Technology 
+46 737-07 16 69, henrik.eskilsson@tobii.com 

Om Tobii Technology 

Tobii Technology är världsledande inom eye tracking – en teknologi som innebär att en dator kan avgöra exakt 

var man tittar. Eye tracking kan användas inom en mängd olika områden. Tobii har utvecklat produkter för 

analys av exempelvis reklam och för användbarhetstester av webbsidor och programvara. Vi gör även 

kommunikationshjälpmedel för handikappade, där ögonstyrning möjliggör för personer med till exempel CP, 

ALS eller förlamningsskador att kommunicera och använda dator, endast med hjälp av blicken. 

Tobiis kunder och användare finns över hela världen och vi arbetar kontinuerligt på att ta vår kärnteknologi till 

nya användningsområden, som spel, diagnostik och bilsäkerhet. Tobii grundades 2001 och är ett av Sveriges 

snabbast växande teknikföretag. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har filialer i USA, Tyskland, 

Norge, Japan och Kina. Produkterna säljs direkt samt via återförsäljare och samarbetspartners över hela 

världen. Läs mer på: www.tobii.com  
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