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Pressmeddelande 

Stockholm, 15 juni 2020 

Tobii Dynavox ger funktionsnedsatta möjlighet att 
använda ögonstyrning utomhus 

Tobii Dynavox, världsledande inom kommunikationshjälpmedel, introducerar idag 

möjligheten till avancerad ögonstyrning utomhus i flaggskeppsprodukten I-Series. 

Den banbrytande funktionen gör det möjligt för människor med diagnoser som 

cerebral pares och ALS att kommunicera med hjälp av ögonstyrning i olika 

ljusförhållanden utomhus, bland annat i starkt solljus.   

 

Tobii Dynavox introducerar idag en sedan länge efterlängtad funktion bland många 

användare: möjligheten att kommunicera med hjälp av sina ögon utomhus och i starkt 

solljus. Detta har sedan länge varit en utmaning för hela eyetracking-branschen, då solljus 

stör ögonspårningen och därmed minskar prestandan. Tobii Dynavox lanserar nu en ny 

funktion baserad på Tobiis IS5 eyetracking-plattform som möjliggör för funktionshindrade att 

ha en röst oavsett vilken miljö de befinner sig i.  

 

”För första gången kan jag prata med mina vänner och min familj utomhus, utan att vara 

beroende av hjälp från en kommunikationspartner. Jag kan även studera och använda mina 

sociala kanaler, samtidigt som jag njuter av solen och den friska luften”, sa Becky Tyler, 

brittisk eyegaze-konstnär och gamer med cerebral pares. 

 

”Fram till nu har det varit en utmaning att använda ögonstyrning utomhus eller i starkt solljus. 

Att kunna kommunicera med sina ögon var och när man vill ger personer med 

funktionsnedsättningar en större frihet och chans att leva ett mer självständigt liv. Detta är 

ytterligare ett bevis på vår hur långt fram i den tekniska utvecklingen vi ligger och det gör mig 

väldigt stolt”, sa Fredrik Ruben, VD för affärsområdet Tobii Dynavox. 

 

Den nya funktionen är i dagsläget endast tillgänglig på produkterna Tobii Dynavox I-13 och I-

16. För mer information, besök: https://www.tobiidynavox.com/i-series-outdoor-eye-tracking  
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Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik 

som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom 

tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser 

eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och 

säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 

2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda 

universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik 

och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, 

med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). 

Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.  

 


