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Pressmeddelande 

Stockholm, 4 april 2019 

Mårten Skogö lämnar Tobiis koncernledning och 
föreslås som ny styrelseledamot  

Tobiis medgrundare Mårten Skogö lämnar sin tjänst på Tobii för en anställning på 

Industrifonden. Därmed lämnar han även sin plats i koncernledningen. Mårten föreslås 

samtidigt som ny ledamot i Tobiis styrelse.  

Mårten Skogö var med och grundade Tobii tillsammans med Henrik Eskilsson och John Elvesjö 2001. 

Mårten har sedan dess haft flera roller i bolaget, bland annat som chef för delar av 

utvecklingsorganisationen och forskningschef. 

– Mårten har varit en nyckelperson under Tobiis tidiga fas och tillväxtresa och hans bidrag kan inte 

överskattas. Jag är därför mycket nöjd med att han har blivit föreslagen som styrelsemedlem eftersom 

det gör det möjligt att även i fortsättningen dra nytta av hans djupa kompetens och erfarenhet från 

nästan tjugo år på Tobii, säger Tobiis VD Henrik Eskilsson. 

Tobii har beslutat att inte ersätta Mårten Skogö i koncernledningen. Forskning och utveckling bedrivs 

redan idag istället i starka organisationer inom vart och ett av Tobiis tre affärsområden. 

Organisationsförändringen gäller från och med april 2019. 
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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 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, 

däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis 

teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality 

och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm 

(TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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