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”Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar oss 
på synhjälpmedel för arbetsplatser. MagniLink S från LVI är en liten 
och lätt läskamera med kombinerad avståndskamera som passar 
väl i arbetsmiljö. Jag är själv synsvag och använder produkten i mitt 
yrkesliv. Med den är jag självständig när jag besöker konferanser, 
jag kan exempelvis se Power Point presentationer och anteckningar 
direkt via datorn, precis som de med normal syn.”

Birger Kjelbye, rådgiver NAV Norge

Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från 
utveckling monterar läskameror.



LVI Low Vision International AB är en av världens ledande tillverkare av hjälp-
medel för personer med synnedsättning. Vårt huvudkontor ligger i Växjö, 
där all utveckling och tillverkning sker. Genom lokala säljkontor i Sverige, våra 
dotterbolag och distributörer är vi även väl representerade i hela världen. LVI har 
dotterbolag i Belgien, Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Tyskland.

LVI tillverkar förstorande läskameror för användarens alla behov och erbjuder 
helhetslösningar till hemmet, arbetsplatsen eller skolmiljön. Utvecklingen av 
nya produkter sker i nära samarbete med användare och professionell personal 
inom synrehabiliteringen. Produkterna är framtagna för att vara enkla att använda 
och med höga krav på tillförlitlighet och servicevänlighet. De säljs under det 
registrerade varumärket MagniLink. Utöver våra läskameror erbjuder vi också  ett 
stort sortiment av kompletterande produkter, som programvaror till dator och 
mobiltelefon, belysning, ergonomiska tillbehör med mera. 

Med över 35 års erfarenhet har vi stor kompetens inom vår bransch. Ett brett 
produktutbud samt styrka både nationellt och internationellt gör att LVI kan 
arbeta för ännu fler innovativa lösningar, som gör var dag lättare för personer 
med synnedsättning. 

För att CE-märka de produkter och för att uppfylla MDD 93/42/EEC och tillägget 
2007/47/EG testar LVI alla system enligt bakgrund i bilaga A IEC 60601-1-11, 
Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentligaprestanda för medicinsk 
elektrisk utrustning som används i hemsjukvårdsmiljö.

LVI arbetar för att göra var dag 
enklare för personer med 
synnedsättning

HISTORIA

Den första svenska läskamera MagniVision 
utvecklades 1972 av Bernt Mannesson, som 
sedan var med och startade upp
LVI Low Vision International 1978. 

I början av 1990-talet utvecklade LVI det 
första färgsystemet, MagniLink 609. 

FAKTA

Dotterbolag:  Belgien, Danmark, Tyskland 
 Finland, Norge, Schweiz
Distributörer:  Har över 50 distributörer  
 i hela världen
Antal anställda: 55 i koncernen
Certfikat: ISO 9001
 ISO 14001



Vi ser det som en stor fördel att 
hela kedjan finns inom huset

All produktutveckling, från idé till färdigt synhjälpmedel sker på huvudkontoret i 
Växjö. En ny produktidé eller utveckling av en befintlig produkt diskuteras på 
regelbundna produktråd, med representanter från avdelningarna utveckling 
produktion och marknad. Det är en arbetsprocess som håller jämn takt 
med den tekniska utvecklingen, men som även är noga med att ta 
hänsyn till kundernas synpunkter och önskemål.

•     Utefter specifikationer tar Utvecklingsavdelningen fram ritningar 
och skapar prototyper. Ledord under processen är innovativ teknik, 
modern design och god ergonomi. Utveckling har även ansvar för 
kontinuerliga produktförbättringar. 

• Produktion består av fyra moment; inköp, montering, slut-
provning  och utleverans. Som en del av vårt kvalitetssystem testas 
och finjusteras samtliga produkter vid slutprovningen. Därefter går 
produkterna till packning och sedan skickas de ut till kunder över 
hela världen.

• Marknadsavdelningen arbetar med försäljning, marknadsföring, 
service och support. Önskemål och synpunkter samlas in från användare, 
kunder, distributörer och dotterbolag. Vi träffar användare på nationella och 
internationella mässor samt genom möten med vår referensgrupp i Växjö.  

MARKNAD

UTVECKLING

Varje dag samlas alla anställda för fika och information, 
och det kläcks många idéer vid det långa ”LVI-bordet”.



VISSTE DU ATT...

… i Sverige ombesörjer syncentraler hjälpmedel för 
 hemmet eller skolan efter bedömning. 
… i flera andra länder får privatpersoner själva betala 
 sina hjälpmedel. 
… ungefär hälften av alla läskameror används av
 personer som är över 80 år.
… efterfrågan på utrustning för yrkesverksamma står
  för en ökande del av LVI:s totala verksamhet. 

VAD ÄR EN LÄSKAMERA?

När vanliga förstoringsglas inte räcker till kan 
personer med synnedsättning läsa med hjälp 
av en läskamera. Den ger bästa läsbarhet tack 
vare möjligheten att ändra förstoring och få 
kontrastförstärkta lägen.    

Grundtekniken bygger på en kamera kopplad 
till en skärm, där användaren kan se och 

flytta valfri text eller bild på ett läsbord. 
Det finns också mer avancerade 

läskameror som bland annat kan 
kopplas direkt till dator för läsning 
och OCR-behandling. 

MARKNAD

PRODUKTION



AFFÄRSIDÈ

LVI utvecklar, tillverkar och marknadsför, 
till lägsta totalkostnad, användarvänliga 
och tillförlitliga synhjälpmedel.

LVI ska vara ett komplett ”solution house” 
för den som behöver synhjälpmedel.

VISION

LVI Low Vision International förenklar 
vardagen för personer med 
synnedsättning. 
Innovation, relationsskapande 
och engagemang är ledord i 
organisationen.

LVI Low Vision International AB har som måtto att eftersträva nöjda kunder och 
god lönsamhet. 

LVI är sedan 1998 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ett år senare blev vi även 
miljöcertifierade enligt ISO 14001. LVI var det första företaget inom branschen 
att inneha både kvalitets- och miljöcertifikat och vi ser till att hela tiden vara 
uppdaterade enligt dessa system.

Vår kvalitet kännetecknas av användarvänliga och tillförlitliga produkter, samt en 
hög kundservice och effektiva rutiner. Kvaliteten på våra produkter och tjänster 
ska vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer LVI som leverantör. 
Samtliga tillverkade produkter kan spåras genom sitt unika serienummer. Vi kan 
gå tillbaka till produktionsordern och det individuella testprotokollet, där alla 
utförda funktions- och kvalitetskontroller finns noterade och signerade av den 
montör och slutprovare som utfört den. Detta ligger till grund för framtida service 
och support.

Våra ambitioner inom miljöområdet är att vara ett föredöme och vi strävar hela 
tiden efter att förbättra oss. Vi försöker minimera negativ påverkan på vår miljö, 
och alla våra produkter transporteras med information om hur de ska hanteras på 
ett miljövänligt sätt. 

Vår kvalitet kännetecknas av 
användarvänliga och tillförlitliga 
produkter



”De senaste åren har en stor andel av LVI´s produkter gått på export. 
Det är viktigt för oss att hålla en nära relation till våra distributörer så att 
vi kan utveckla läskameror efter kundens önskemål, och vi diskuterar 
gärna nya satsningar och synpunkter om förbättringar med våra 
distributörer och kunder. Allt för att göra vardagen enklare för våra 
användare och därmed stärka vår konkurrenskraft på den globala 
marknaden.”

Magnus Bringhed, marknadschef

Levente Nemeti arbetar på LVI som slutprovare, och är 
en av dem som godkänner systemen för leverans. 



LVI Low Vision International 
         - hjälper dig se

Tel: 0470-72 77 00
Fax: 0470-72 77 25

info@lvi.se
WWW.LVI.SE

Verkstadsg. 5
352 46 Växjö


