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	FAKTA LVI LOW VISION INTERNATIONAL
Ägare:Olle Lindquist (13 procent). Gerteric Lindquist (41procent),Professional Vision Services (46 pr cent).
Omsättning:57,2 Mkr (2012).
Resultat efter finansnetto: 5.1 Mkr(2012).
Anställda:50 i hela världen, varav 33i Växjö.
Dotterbolag: Sex helägda dotterbolagi Danmark, Norge, Tyskland, Finland, Belgien och Schweiz. Försäljningsbolag med egen personal i USA.









HAR NYHETER FÖR ÖGONEN
Innovationer skyddar Low Vision International mot plagiat

VÄXJÖ
Inhoppet som vd  slutade med att Olle Lindquist och hans bror köpte företaget. LVI  Low Vision International, som tillverkar
synhjälpmedel, växer starkt globalt - med
blicken fäst på teknikutveckling.
"Det är vårt bästa skydd mot plagiat' säger vd:n Erik Bondemark.
 att   förstå  de   lokala   spel
reglerna i varje land.
"I USA är dessutom varje
upphandling	delstatlig. Svensk byråkrati är underbar jämfört med den  amerikan ska. Det är inte så konstigt att USA är världens mest advo kattäta land säger Olle Lind quist, som är majoritetsägare tillsammans  med   sin   bror
 mycket hög marknadsandel, där  vi arbetar med  distribu törer har vi en låg marknads andel. Det måste vi lära något av", säger Erik Bondemark.

Rötter i försvarsindustrin Tekniken  i företaget har  sitt  ursprung som  en  avdelning inom försvarsindustrin Telub i Våxjö. Ingenjören Bernt Man
 ville  sälja  företaget fick  jag frågan säger han.

stannar i Sverige
Teknisk kompetens är fort farande företagets motor. Samtidigt som  många av konkurrentema har  flyttat produktionen till Asien behåller företaget utveckling och slutmontering av meka
 Hur får ni med er lönsam
heten?
"Genom att redan på designstadiet konstruera pro dukterna smart, så att de går snabbt att tillverka. Vi jobbar mycket med modularisering: vi har få produktfamiljer men många varianter."
Förutom	entreprenör-
skapet i LVI arbetar 71-årige
Mellan 1och 2 procent av ett
lands befolkning har så svåra synnedsättningar att glas ögon inte längre hjälper. Det är här LVI, bokstavligen, kommer in i bilden.
"Vi tillverkar bland  annat en  läs-tv, där  exempelvis en
tidning fångas med en video
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kamera och sedan förstoras på en skärm. Kameran kan också läsa upp vad som står med syntetiskt tal säger  Erik Bondemark, vd för LVI sedan 2009.
 Över 90 procent av företa
gets kunder finns inom den offentliga sektorn. I Skandinavien, där    företaget är marknads-ledande, handlar det  främst om  landstingens syn-centraler och Arbets förmedlingens rehabavdel ningar.
Men   två  tredjedelar går på  export, till  bland annat Tyskland, Norge, Danmark, Belgien, Schweiz   och  USA Där är den stora utmaningen
 Gerteric Lindquist.

Helägda dotterbolag
Den  första satsningen med lokala distributörer i Tyskland gick trögt. Tricket för export framgångarna blev istället att satsa på helägda dotterbolag. "Vi har insett att vi behöver personer som jobbar100 procent fokuserat för oss. Det ger stor  effekt på kort tid. Där vi har exporterat med egna dot
terbolag har  vi en  hög  eller

DIFakta

ErikBondemark om…
 nesson tog  med  sig  kunska
perna inom optik och elektro nik och startade LV1 1978. 1997 kom konsulten OlleLindquist, med mångårig chefserfarenhet från  svensk  storindustri, in  i företaget som inhyrd vd under grundarens sjukskrivning.
"Jag är tekniker i grunden
och kunde relativt snabbt lösa vissa tekniska problem i företaget och  öka  lönsamheten. Jag fortsatte som  vd och när grundaren  så· småningom
 nik,elektronik och mjukvara
i Växjö. 25  procent av  de anställda  är   utvecklings
ingenjörer.
"Vi spottar ur oss i snitt två
helt nya produkter varje år. Vi
blir ofta efterapade av globala
konkurrenter, men   att  hela tiden komma med något nytt är ett sätt  att skydda sig. Om någon kopierar oss nu är tek niken ändå för gammalom ett och  ett  halvt  år", säger Erik
Bondemark.
 Olle   Lindquist även   aktivt
i fyra styrelser.
"Jag  har  ingen pensions
dröm", säger han.
"Nej, fy sjutton. Det finns
Inget roligare än att se företag, produkter och människor utvecklas."

KRISTIANSTAD BJÖRN SOLFORS
solfors@dis.. e" bjom.solfors@dis.. e








sker iVäxjö.
 Då var det som bäst:
"Vår satsning i Norge de senaste två åren har varit en stor framgång, där vi först via ett förvärv och sedan med rätt folk på plats och enträget effektiviseringsarbete har tagit oss tillbåde ledande marknadsposition och god lönsamhet."
 Då var det tungt:
"Vihöll på länge att arbeta via distributörer i Tyskland och förlitade oss på det. Vi borde ha insett tidigare att vi ska ha egen personal som arbetar 100 procent fokuserat för oss."
 Så blåser vinden i branschen:
''Alla pratar om mobilapplika
tioner,och vi drömmer om att läs- kameratekniken ska flytta ini läsplattor. Samtidigt är den stora mängden brukare äldre med krav på stora knappar, stora skärmar och få knappar- raka motsatsen till en mobiltelefon alltså:”file_2.png



file_3.jpg



file_4.wmf

file_5.wmf


DI:S REPORTRAR PA PLATS l HELA LANDET.Umeå:CamlilaAndersson.camilla.andersson@d.ise.Sundsvall:AndersLövgren,anders.lcwgren@di.se.Degerfor$I: da Thunberg.ida.thunberg@di.se.Stockholm:ReetWaikla.reet.waikla@Oi.se.
NorrtWping:Henrik lenngren,henrik.lenngren@di.se.Göteborg:KimLundin,kim.lundin@di.se.Kristianstad:BjömSolfors.bjom.solfors@dise.Malm6:Lars Tulin.lars.tulin@di.se.

